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Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie dla osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji uczestników projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług 
społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”. 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 
o ochronie danych osobowych 

 

 

Zgodnie z art. 13ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Krapkowicki z siedzibą  

w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w 

Krapkowicach jest Henryk Małek, Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74308, e-mail: 

h.malek@powiatkrapkowicki.pl. 

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

oraz organy właściwe określone ustawami.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a, b, c, e rozporządzenia oraz innych przepisów prawa, które zobowiązują  

i wskazują na konieczność przetwarzania danych.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych  

w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.  

7. Mają państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(UODO), w przypadku, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podstawa 

prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).  

 

 
Zapoznałem się:................................................................. 
          (czytelny podpis uczestnika projektu) 
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