
 
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO – DLA 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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) – zwanym RODO: 

Administrator Danych 
Osobowych (ADO) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
WOLA z siedzibą w Warszawie (01-466) ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 
Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 w Warszawie 
• przez e-mail: sekretariat@smwola.com.pl i telefonicznie: 22 44 07 425 

Inspektor Ochrony 
Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to Osoba, z którą mogą 
się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 
Z Inspektorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 w Warszawie 
• przez e-mail: iod@smwola.com.pl i telefonicznie: 22 44 07 403 

Cele przetwarzania 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach kontaktowych (tj. adres 
email, nr telefonu) oraz w celu uczestnictwa dziecka w zajęciach i/lub 
wycieczkach organizowanych OKiE SM WOLA w roku szkolnym 2021/22, do 
ubezpieczenia dziecka, o ile ma to zastosowanie (udział w wycieczce, 
uczęszczanie do świetlicy dziecięcej) i, w przypadku wyrażenia zgody na 
rejestrowanie wizerunku dziecka, w celu przetwarzania go zgodnie z informacjami 
zawartymi w Deklaracji Uczestnictwa. 

Podstawy prawne 
przetwarzania danych 
osobowych 

Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na 
podstawie dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz jeżeli ma to 
zastosowanie (udział w wycieczce, uczęszczanie do świetlicy dziecięcej) z art. 9 
ust. 2 lit. a) RODO. Przetwarzanie odbywa się zgodnie ze Statutem i 
Regulaminem Działalności OKiE SM WOLA. Przetwarzanie odbywa się zgodnie 
ze Statutem  i  Regulaminem Działalności OKiE SM WOLA.  

Okres  
przechowywania  
danych osobowych 

Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane 
wyłącznie w formie papierowej przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w Deklaracji Uczestnictwa lub do obrony ewentualnych roszczeń, a 
następnie trwale niszczone. 

Odbiorcy danych 
osobowych 

Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka będą udostępniane 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem 
danych osobowych 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych  
osobowych:  
• prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych  
osobowych, 
• prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, jeżeli ono przysługuje na  
podstawie art. 20 RODO. 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda 
osoby), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga 
jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora lub elektronicznie na 
adres mailowy Administratora lub IOD. 

Prawo wniesienia  
skargi 

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Panu danych osobowych, 
przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 
Informujemy, że więcej informacji dotyczącej ochrony danych znajedziecie Państwo na stronie 
www.okie.smwola.com.pl w zakładce RODO. 
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