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Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w
celu rejestracji i uczestnictwie w turnusie usprawniającorekreacyjnym dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku jest Polski
Związek Niewidomych z siedzibą w Warszawie, 00–216, ul.
Konwiktorska 9 (dalej Instytut).
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych przez Polski Związk Niewidomych Instytut
Tyflologiczny ZPCh, można skontaktować się z nami mailowo:
daneosobowe@pzn.org.pl lub telefonicznie: 22 635 52 84.
Państwa dane przetwarzane są:
W celu zorganizowania i przeprowadzenia turnusu usprawniającorekreacyjnego dla dzieci, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO oraz statutowa
działalność PZN).
W celu wystawienia faktury (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
W celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit.
f RODO).
W celu realizacji dofinasowań z PCPR, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. c i f RODO).
W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed
PCPR, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa
art.6 ust. 1 lit. f RODO).
W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Szczególne kategorie danych (dawniej „Dane Wrażliwe” np. dane o
stanie zdrowie) przetwarzane są w celu zorganizowania i
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przeprowadzenia turnusu usprawniająco-rekreacyjnego dla dzieci
(podstawa art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
W celu kontaktu za pomocą poczty elektronicznej i telefonu.
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W celu rejestracji na turnusy usprawniająco-rekreacyjne oraz w
związku z wymaganiami PCPR zbierane są następujące dane:
Imiona i nazwiska dzieci i ich rodziców, pesele, adresy
zamieszkania oraz e-maile, numery telefonów, orzeczenia o
niepełnosprawności, informacje o chorobach, informacje o
członkach rodziny, kwota dofinansowania z PCPR, numer, który
przypisany jest dziecku w Fundacji, z której uczestnicy otrzymują
dofinansowanie do kosztów turnusu.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wymienionych w
pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane
następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie), MOPS (Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej) – w celu wywiązania się z warunków
dofinasowania.
Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny ZPCh – to jego
pracownicy zarządzają i pracują nad wszystkimi sprawami
administracyjno – organizacyjnymi związanymi z turnusami.
Fundacjom – w celach związanych z dofinasowaniem.
Do ośrodka, gdzie będzie przeprowadzany turnus – w celu
przystosowania ośrodka do wymagań przebywających tam dzieci
oraz w celach organizacyjnych.
Dostawcom usług zaopatrujących Polski Związk Niewidomych
InstytutTyflologiczny ZPCh w rozwiązania techniczne oraz
umożliwiające pracę nad czasopismami i zarządzanie naszą
organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych,
dostawcom pocztowym).
Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowoadministracyjnych.
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 Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście
tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę
prawną.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres:
 Państwa dane pozyskane w związku organizacją turnusów
przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów
podatkowych oraz rachunkowych.
 W przypadku zgody, do jej wycofania bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7. W związku z przetwarzaniem przez Instytut Państwa danych
osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 dostępu do danych,
 sprostowania danych,
 usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 przenoszenia danych.
8. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy
skontaktować się z Instytutem telefonicznie, poprzez stronę
internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie Instytutu.
9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych (tj. PUODO - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych
osobowych możemy odmówić rejestracji lub uczestnictwa. Numer
telefonu czy adres e-mail podajecie nam Państwo dobrowolnie – ich
brak nie wpływa na decyzję o uczestnictwie, lecz uniemożliwia nam
kontakt z Państwem w sprawach organizacyjnych takich, jak

POLSKI ZWIĄZEK
NIEWIDOMYCH
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Konwiktorska 9, 00–216 Warszawa
 022 831 22 71 centrala; 22 887 60 86 i 22 831 33 83 Prezes, Dyrektor Związku

fax 022 635 76 52, www.pzn.org.pl, e-mail: pzn@pzn.org.pl
Konto: Bank PEKAO SA, XV O/Warszawa 16 1240 2887 1111 0000 3388 2352

godziny wyjazdów i powrotu oraz innych informacji organizacyjnych.
W przypadku zgody jest ona dobrowolna. Jeśli nie udzielicie
Państwo nam zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii
danych możemy odmówić rejestracji lub uczestnictwa.
11. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny,
poprzez tzw. profilowanie.
12. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego
będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

