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KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych dla pacjentów Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Mielcu 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 
 

Administratorem Danych osobowych 
podopiecznych oraz ich prawnych 
opiekunów jest: 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną KOŁO w Mielcu 

Wojsławska 278 39-300  Mielec 

Dane kontaktowe IOD: 
Ewa Kozioł-Zielińska 

bop.mielec@psoni.org.pl  

Pana/Pani dane oraz dane Pani/Pana dziecka 
będą przetwarzane w celu: 

Spełnienia realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa w celu 
udzielenia wczesnej interwencji (rehabilitacji leczniczej dzieci) 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz danych Pani/Pana 
podopiecznego jest: 

 Art. 6 ust. 1 lit. c oraz e oraz, art. 9 ust. 2 lit. d, g oraz h 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 
1510) 
 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

 

Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka nie są przekazywane 
innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa będą tylko 
podmioty upoważnione z mocy prawa. 

 

Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane 
będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w stosownych aktach 
prawnych. 
 

Ma Pana/Pani prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

 ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

 

wymagane na podstawie przepisów prawa (ustawa o pomocy 
społecznej, rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy). 
Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania 
uniemożliwi udzielenie wsparcia. 
 

Pana/Pani dane oraz dane Pani/Pana 
dziecka : 

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania 
decyzji ani profilowaniu 
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