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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 

 
Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza, ul. Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 641-21-85-130, 
KRS 0000013532  informuje, że dane osobowe, które pozyskuje w związku z realizacją zadań: 
 

1. Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego św. Filipa Nereusza w Halembie 
2. Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego bł. ks. Józefa Czempiela  

w Rudzie 
3. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego) 

w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina w Rudzie Śląskiej 
4. Działalność Klubów Młodzieżowych 
5. Wakacje ze zdrowiem. „Letnia przygoda Nereuszowa” 
6. Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży 
7. Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka 
8. Mam alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień 

behawioralnych 
9. „Dobro – podaj dalej!” 
10. „Dom Ubogich” – program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 
11. „Nereuszowa akademia zdrowia”; 

 
wykorzystywane będą przez Stowarzyszenie jako administratora danych, wyłącznie w celach: 
- realizacji poszczególnych zadań 
- monitoringu realizacji, kontroli, sprawozdawczości, rozliczeń - dla zadań: od nr 1 do nr 8 i 11 
- realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 – dla 
zadań od nr 9 do nr 10  
- archiwizacji 
- udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski 
- zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi) 
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
- dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: 
- udzielona przez Państwa zgoda 
- konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy 
- ochrony żywotnych interesów podopiecznych Stowarzyszenia 
-  uprawniona działalność stowarzyszenia 
- prawnie uzasadniony interes realizowany przez  administratora, taki jak udzielanie odpowiedzi  
na korespondencję.  
 
Odbiorcą danych osobowych będzie: 
-  dla zadań: od nr 1 do nr 8 - Miasto Ruda Śląska (cel: monitoring realizacji, kontrola, 
Sprawozdawczość, rozliczenie) 
- dla zadań od nr 9 do nr 10 - Zarząd Województwa Śląskiego (cel: realizacja obowiązków związanych 
z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych 
w ramach RPO WSL 2014-2020); 
- dla zadania nr 11 – Fundacja ING Dzieciom (cel: monitoring, sprawozdawczość, rozliczenie). 
 
Stowarzyszenie będzie przetwarzało dane związane z realizacją poszczególnych celów przez okres: 
- na jaki została udzielona zgoda 
- niezbędny do obrony interesów administratora 
- jaki może wynikać z obowiązujących przepisów prawa 
-  do 31.12.2024r.; chyba, że umowy na realizację poszczególnych zadań stanowią inaczej.  
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych  
w zakresie imienia i nazwiska adresu, numerów PESEL, uniemożliwia uczestnictwo w ww. zadaniach. 
 
Informujemy, że Uczestnikom zadań przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu 
sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie 
dodatkowego oświadczenia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, 
przeniesienia danych, prawo ich poprawiania bądź żądania ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem, a także wycofania udzielonej zgody w każdym 
czasie.  
 
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia. 
Jeśli Uczestnik zauważy, że informacje, które Stowarzyszenie posiada są błędne lub niekompletne, 
może zawiadomić o tym administratora danych. Wszystkie błędne i niekompletne informacje będą 
natychmiast poprawione. 
Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres pocztowy 
Stowarzyszenia (ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, skr. poczt. 28, z dopiskiem: „ADO”) lub na adres 
elektroniczny – ado@nereusz.pl.     
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