KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wrocławskie
Centrum Rozwoju Społecznego w związku z udziałem w spotkaniu motywacyjnym dla
wolontariuszy organizowanym w ramach programu UNICEF
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, że:
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z
siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl
- telefonicznie: tel. 71 77 24 900.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/Pani się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się
kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław,
- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane w Formularzu zgłoszeniowym w postaci imienia i nazwiska, numeru
telefonu, adresu e-mail oraz rodzaj wykonywanej działalności wolontaryjnej, przetwarzane są
wyłącznie na potrzeby organizacji i przeprowadzenie spotkania motywacyjnego dla wolontariuszy w
dniu 25.11.2022 r., w tym głównie rekrutacji uczestników oraz na potrzeby prowadzenia
dokumentacji i wskaźników dotyczących uczestników wydarzenia:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
b) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO) w związku z zadaniem realizowanym w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz
Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of
exchange for the provision of suport related to emergency refugee respons in Wroclaw z
09.06.2022. (dalej: Memorandum. Dla przetwarzania danych dla innych celów wymagana jest
odrębna zgoda, chyba że przetwarzanie jest wynikiem obowiązku bądź uprawnienia nałożonego
przez obowiązujące przepisy prawa.
4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przechowywać Pana/ Pani dane osobowe do dnia 08.06.2027 r. (jest to okres niezbędny
na przechowywanie dokumentacji programu i jego kontrolę w związku z podpisaniem
Memorandum, a po tym czasie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez
okresy wskazane w instrukcji kancelaryjnej Administratora (10 lat), którą zobowiązany jest
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stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane Administrator może przekazywać podmiotom zewnętrznym oraz organom lub
podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, kontrolnym gdy wystąpią z
żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także podmiotom, którym w drodze umowy
powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla
Administratora, jak również pracownikom i współpracownikom Administratora, posiadającym
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
3) żądania usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO), gdy dane nie są niezbędne do celów,
dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane
są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18
RODO);
5) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Zgoda
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (formularz zgody), ma Pan/Pani prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu
motywacyjnym dla wolontariuszy w dniu 25.11.2022 r. oraz wykonywania przez administratora
prawnie uzasadnionych obowiązków.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem
ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe
informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl
w zakładce „Skargi”.
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