
Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

– 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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych 

w Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 

Łapy, tel. +48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl 

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może 

się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

kontakt@cuslapy.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

2023, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, art. 6 ust. 1 lit e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez 

Administratora, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług 

informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności dane mogą być 

udostępnione Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub Wojewodzie Podlaskiemu 

do celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz nadzoru.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania tych danych wynikających z realizacji Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, a następnie do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów dotyczących 

archiwizacji dokumentacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, 

usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 

obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. 

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

 


