
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną PANATO z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 68a we Wrocławiu.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator danych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną PANATO         
z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 68a we Wrocławiu.     
Może Pani/Pan się skontaktować ze Spółdzielnią w następujący sposób:
- listownie pisząc na adres: ul. Jedności Narodowej 68a, 50-258 Wrocław
- mailowo  przez e-mail: biuro@panato.org 
- bezpośrednio: ul. Jedności Narodowej 68a we Wrocławiu, tel. 71-735-16-35

2. Inspektor Ochrony Danych
Spółdzielnia PANATO wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może 
Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobo-
wych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Jedności Narodowej 68a, 50-258 Wrocław
- przez e-mail: biuro@panato.org 

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
   Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:
1) związanych z realizacją programu Wrocławskiego Niezbędnika Senioralnego, w tym do:
- weryfikacji prawa do otrzymania pakietu Wrocławskiego Niezbędnika Senioralnego,
  
   
- przekazywania informacji na temat programu Wrocławskiego Niezbędnika Senioralnego,
2) udzielania  odpowiedzi na Pani/Pana zapytania (pisma skarg i wnioski) drogą telefoniczną lub kore

-

spondencyjnie.

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administrato-
ra w związku z realizacją  zadania publicznego pt.: WROCŁAWSKI NIEZBĘDNIK SENIORALNY 2020-2021 (2692) 
na podstawie umowy dotacyjnej nr nr D/WCRS/2692/1/2020-2021 z dnia 23.11.2020 r.

                                                                                                                      



5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
- formularzu zgłoszenia do programu Wrocławski Niezbędnik Senioralny

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 5 lat od finansowego i rzeczowego zakończenia 
realizacji Wrocławskiego Niezbędnika Senioralnego zgodnie z umową dotacyjną zawartą przez 
Administratora.

6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
- Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się 
do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub 
zażądać, abyśmy przesłali Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli 
takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przet-
warzania moich danych osobowych przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną PANATO.

Miejscowość, data i podpis

…………………………………………………………


