Chełm, dnia …...........................

…...........................................
imię i nazwisko

…...........................................
adres

…...........................................
telefon

Integracyjne Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych
„Prometeusz” w Chełmie
ul. Połaniecka 10
22 -100 Chełm
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej,
ul. Połaniecka 10 w Chełmie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji do
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Jednocześnie oświadczam, że zostałam,-em poinformowana,-ny
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne.
Z poważaniem

Załączniki:
1. Kserokopia Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności

Klauzula informacyjna
dla Kandydatów do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. „Prometeusz” w Chełmie
Zgodnie z art. 13 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Prometeusz” z siedzibą przy ul. Połanieckiej 10, 22-100 Chełm
2) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: e-mail: warsztat.chelm@gmail.com, tel. (82) 564-55-40
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji do Warsztatu Terapii Zajęciowej
do czasu przyjęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
5) Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

