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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24/2019 z dnia 07.06.2019 r. 

Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ODBYCIE 

PRAKTYK 

 

Zgodnie z 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 oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej jako „RODO”) Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przedstawia poniżej in-

formacje dotyczące sposobu przetwarzania Pani/Pana danych oraz przysługujących z tego tytułu 

uprawnień.  

 

1. Administrator Danych Osobowych   

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o       ce-

lach i środkach przetwarzania danych, jest Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, 

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa (zwane dalej: „CWR RW”).  

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

CWR RW wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w 

sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych.  

W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną (iod@rodzinnawarszawa.pl).  

 

3. Administrator danych osobowych – Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” –  

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody, którą 

Pan/Pani wyraził/wyraziła oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 

13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, o której 

mowa w pkt 3 oraz w celu weryfikacji, czy Pani/Pana dane nie zostały zamieszczone w Rejestrze 

Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w wersji z dostępem ograniczonym (zgodnie z art. 21 

ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym). 

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 
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b) podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów zawartych z m.st. 

Warszawą przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Centrum Wspierania 

Rodzin „Rodzinna Warszawa”. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, tj. okres niezbędny do 

realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele 

archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele 

statystyczne. 

 

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych – na zasadach określonych przepisami prawa, w szczególności RODO. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 

to nie ma wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów rekrutacji. Bez podania 

danych proces rekrutacji nie jest możliwy.  

 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

Zapoznałam/zapoznałem się 

 

…………………….………………………………………. 
(data, imię i nazwisko) 
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