
 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy 
 
 

Szanowni Państwo, 
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (dalej RODO), niniejszym informuję, że: 
 

Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku, adres 
kontaktowy: ul. Bukowa 85A, 78-400 Szczecinek, email: hospicjum.szczecinek@gmail.com, (dalej, Administrator). 
 

Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym może Pani/ Pan kontaktować się pod adresem email: 
iod@assisto-med.pl 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania świadczeń wolontarystycznych:  
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w związku z wykonywaniem i na podstawie porozumienia o wykonywaniu 

świadczeń wolontarystycznych, 
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w związku z przetwarzaniem danych w interesie publicznym. 
 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym 
podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę bankową, obsługę systemów informatycznych 
i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, lub doradcze, kurierom, kontrahentom, audytorom. 
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym 
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej 
podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 

Okres czasu, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one 
zgromadzone. Administrator gwarantuje, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki 
jest niezbędny do realizacji celu, w związku, z którym dane osobowe zostały pozyskane. W celu wykonywania i na podstawie 
Porozumienia w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Korzystającym - dane osobowe będą przechowywane przez 
okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia porozumienia. 
 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 
 prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, 
 prawo żądania sprostowania danych, 
 prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani 

przepisami prawa do ich przetwarzania, 
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, na adres: Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w interesie publicznym. 
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie. 
W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy 
odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać 
niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych poinformujemy Cię o tych 
odbiorcach. 
 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, w celu zatrudnienia. Podanie 
innych danych jest dobrowolne. 
 

Dane nie podlegają przekazaniu poza teren EOG. 
 

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

 


