
 
 

 

Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami  
(Edycja 2019-2022) współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

„Z DOROTKOWEM ŁATWIEJ. REHABILITACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
(EDYCJA 2019-2022)” 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest realizator Projektu tj. organizacja pozarządowa Dorot-

kowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 
254/258 oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. 
Jana Pawła II 13.  

2. Osobą wyznaczoną przez Administratora do nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych jest Inspek-
tor Ochrony Danych, e-mail: ido@dorotkowo.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w związku art. 6 ust. 1 lit. a Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 

4. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe: 
a) w przypadku Beneficjentów Ostatecznych Projektu: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, 
nazwisko rodowe matki, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania, PESEL, niepełnosprawność, przyczyna nie-
pełnosprawności, przebieg rehabilitacji i leczenia 
b) w przypadku rodziców i opiekunów Beneficjentów Ostatecznych Projektu: imiona, nazwisko, miejsce zameldo-
wania, miejsce zamieszkania, PESEL, sytuacja rodzinna (liczebność rodziny; choroby), mail, telefon 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) rekrutacji do projektu, 
b) zorganizowania, przeprowadzenia i ewaluacji form wsparcia przewidzianych w projekcie (dotyczy 

osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie), 
c) skonsultowania stanu zdrowia uczestnika projektu (BO) ze specjalistami rehabilitacji, terapii i medy-

cyny, aby udzielić optymalnego wsparcia, 
d) na podstawie odrębnie udzielonej zgody - udokumentowania i upublicznienia zdjęć i nagrań filmowych 

z realizacji przewidzianych w Projekcie form wsparcia na stronie internetowej www.dorotkowo.pl a 
także w profilach Fundacji prowadzonych w mediach społecznościowych oraz w drukach i publikacjach 
promocyjnych wydawanych przez Fundację.  

6. Dane osobowe będą przechowywane: 
a) w przypadku osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie – w terminie do 5 lat od zakończenia realizacji 
Projektu.  
b) w przypadku osób niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie – w terminie do 6 miesięcy od zakończenia rea-
lizacji Projektu. 

7. Państwa dane osobowe zostaną przekazane Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych za pośrednictwem systemu Ewidencji Godzin Wsparcia w celu monitorowania i kontroli prawidłowości 
realizacji projektu oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON 

8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora osobom lub instytucjom uprawnio-
nym do przeprowadzania audytów i kontroli związanych z realizacją Projektu i działań statutowych Fundacji  

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia ("zapomnienia"), przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wo-
bec ich przetwarzania a także do wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym jest Pre-
zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Państwa dane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
12. Dane dotyczące stanu zdrowia uczestników gromadzone będą na potrzeby konsultacji stanu zdrowia ze specjali-

stami rehabilitacji, terapii i medycyny w celu udzielenia optymalnego wsparcia. 
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich przekazania lub wycofanie zgody na ich przetwa-

rzanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie. 
 


