
Wniosek o przyjęcie w poczet
Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie

Ja niżej podpisana/y                                                                                  , identyfikująca/y się 
                                                 (imię i nazwisko kandydata na Członka SPD „Tęcza”)

numerem PESEL , zamieszkała/y w , proszę

o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie jako

członka  zwyczajnego/wspierającego,  tym  samym  o  przyjęcie  osoby,  nad  którą  sprawuję

opiekę prawną  , urodzonego  

                          (imię nazwisko kandydata na Podopiecznego SPD „Tęcza”) 

jako Podopiecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „ Tęcza” w Oławie.

Dane kandydata na Członka SPD „Tęcza”: 

Numer telefonu:                                                            Adres e-mail: 

Czy osoba, nad którą sprawuje Pani/Pan opiekę prawną korzysta obecnie z innych form
opieki terapeutyczno-rehabilitacyjnej? 

                                                                                                  
Jeśli  tak to należy  wskazać z  jakich form opieki  terapeutyczno-rehabilitacyjnej korzysta
osoby, nad którą sprawuje Pan/Pani opiekę prawną:

Oława , dnia                                                      ……………………………………….

Własnoręczny podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA
przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 Kto jest administratorem danych?
1) Administratorem danych osobowych kandydata na Członka SPD „Tęcza” oraz osoby, nad

którą sprawuje on opiekę prawną, a w przypadku przyjęcia w poczet członków – Członka
oraz  Podopiecznego SPD  „  Tęcza”  jest  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  „Tęcza”
w Oławie z siedzibą w Oławie przy ul. 3 Maja 18 j/u-18 l/u, 55-200 Oława, dalej zwane
SPD „Tęcza”. 

 Jak skontaktować się z administratorem danych?
2) Administrator powołał  Inspektora Ochrony Danych,  z którym można się skontaktować

drogą mailową iod@tecza-olawa.pl.

 W jakim celu administrator przetwarza dane osobowe?
3) Dane osobowe kandydata na Członka  SPD „Tęcza” oraz  osoby,  nad którą sprawuje on

opiekę prawną przetwarzane będą  w celu realizacji  procesu rekrutacji  na Członka SPD
„Tęcza”,  w  szczególności  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  oraz  w  razie  konieczności
dochodzenia roszczeń. 

4) W przypadku gdy kandydat zostanie przyjęty  w poczet Członków SPD „ Tęcza” to jego
dane oraz dane Podopiecznego SPD „ Tęcza”  będą przetwarzane  w celu realizacji opieki
terapeutyczno-rehabilitacyjnej  przez  SPD  „Tęcza”  w  Oławie  realizowanej  w  stosunku
Podopiecznego.

5) Dane  kontaktowe  kandydata  na  Członka  SPD  „Tęcza” będą  przetwarzane  w  celu
umożliwienia  kontaktu,  a  w  przypadku  przyjęcia  w  poczet  członków  –  Członka  SPD
„  Tęcza”  będą  przetwarzane  również  w  celu  pozyskania  informacji  nt.  osoby,  nad
którą członek sprawuje opiekę prawną.

 Jakie  kategorie  danych  są  przetwarzane  przez  administratora  i  na  jakiej  podstawie
prawnej?

6) Podstawą prawną przetwarzania tzw. danych zwykłych kandydata na Członka SPD „Tęcza”
oraz  osoby,  nad którą sprawuje on opiekę prawną (a w przypadku przyjęcia w poczet
członków – danych  Członka  SPD „  Tęcza”  oraz  Podopiecznego  SPD „  Tęcza”),  tj.  imię
i nazwisko, adres zamieszkania, numeru telefonu, adres, e-mail, data urodzenia, numer
PESEL jest: 
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 art.  6  ust.  1  lit  c  RODO –  przetwarzanie  jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu, tj.  dokumentowania zdarzeń gospodarczych
dla celów podatkowych i rachunkowych,
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 art.6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Stowarzyszenie,  np.
dochodzenia roszczeń, umożliwienia kontaktu. 

7) Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  szczególnych  kategorii  dotyczących
niepełnosprawności  osoby,  nad  którą kandydat  na  członka  sprawuje  opiekę
(a w przypadku przyjęcia w poczet członków – Podopiecznego SPD „Tęcza”), uzyskanych
w Orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jest:
art. 9 ust. 2 lit. d RODO - przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności

prowadzonej  z  zachowaniem  odpowiednich  zabezpieczeń  przez  fundację,
stowarzyszenie.

art. 9 ust. 2 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest
fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

1) Przetwarzanie  danych będzie  odbywało  się  zarówno  w  sposób  papierowy  jak
i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
2) Podanie danych  kandydata na członka SPD „Tęcza” oraz  osoby, nad którą sprawuje on

opiekę  prawną nie  jest  obowiązkowe jednak jest  niezbędne do rozpatrzenia  wniosku,
a  w  przypadku  przyjęcia  kandydata  w  poczet  Członków  SPD  „Tęcza”  niezbędne  do
realizacji działań statutowych Stowarzyszenia.

3) Przetwarzanie danych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu realizowane jest
na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  f,  tj.  w  związku  z  prawienie  uzasadnionym  interesem
Stowarzyszenie jakim jest ułatwienie kontaktu z  kandydatem na członka SPD „Tęcza”,
a w przypadku przyjęcia kandydata w poczet Członków SPD „ Tęcza” ułatwienie kontaktu
z członkiem SPD „Tęcza”. Podanie tych danych jest dobrowolne. 

 Z kim administrator dzieli się danymi?
4) Administrator nie udostępni nikomu danych osobowych bez wyraźnej zgody kandydata

na członka  SPD „Tęcza”  a  w przypadku przyjęcia  kandydata  w poczet  Członków SPD
„ Tęcza” – Członka SPD „ Tęcza”, za wyjątkiem podmiotów, o których mowa niżej, tj.;

osobom upoważnionym, działającym wewnątrz struktury Administratora,  tj.  pracownikom,
współpracownikom, wolontariuszom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby
wykonywać swoje obowiązki,

- organom kontrolującym oraz Komisji Rewizyjnej,
- innym odbiorcom danych w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, np.

uprawnionym organom (Policja, Sąd, Urząd Gminy, Urząd Miasta).

 Czy  administrator  przekazuje  dane  do  państw  trzecich  (poza  Europejski  Obszar
Gospodarczy)?

5) Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

 Czy  administrator  podejmuje  decyzje  w  sposób  automatyczny  w  oparciu
o profilowanie?
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6) Administrator  nie  podejmuje  decyzji  opartych  o  zautomatyzowanego
przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne dla
osoby, której dane są przetwarzane.

 Jak długo administrator będzie przetwarzać dane osobowe?
7) Dane osobowe kandydata na członka SPD „Tęcza” oraz  osoby,  nad którą sprawuje on

opiekę prawną będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji tzn. przez okres
6 miesięcy od dostarczenia do SPD „Tęcza” wniosku, po tym czasie zostaną zniszczone.

8) W  przypadku  przyjęcia  kandydata  w  poczet  Członków  SPD  „Tęcza”,  dane  osobowe
Członka  i  Podopiecznego  SPD  „Tęcza”  będą  przechowywane  przez  okres  trwania
członkostwa w SPD „Tęcza”, a następnie po ustaniu członkostwa przez okres 10 lat. 

 Jakie są uprawnienia podopiecznych/opiekuna prawnego?
9) Kandydat na Członka SPD „Tęcza” oraz osoba, nad którą sprawuje on opiekę prawną,       a

w  przypadku  przyjęcia  kandydata  w  poczet  Członków  SPD  „  Tęcza”  –  Członek  oraz
Podopieczny SPD „ Tęcza” posiada prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Oława , dnia ………………………………..                                                          ……………………………………….
(podpis osoby której dane dotyczą)

Uchwała Zarządu
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Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr …………………………………………. z  dnia 
………………………………
Pan/ Pani …………………………………………………………………………………… został(a)  przyjęty(a) 
w poczet członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „ Tęcza” w Oławie.

Oława, dnia ……………………………….                                               Podpisy członków Zarządu:

                                                                                           ……………………………………………………..
                                                                                           ………………………………………………………

    ..……………………………………………………..
……………………………………………………….

                                                                                            ………………………………………………………..
                                                                                            ………………………………………………………
                                                                                          ……………………………………………………….

Uchwała Zarządu

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr …………………………………………. z  dnia ………………………………
Pan/ Pani …………………………………………………………………………………… został(a)  skreślony(a) 
z  listy członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „ Tęcza” w Oławie.

Oława, dnia ……………………………….                                               Podpisy członków Zarządu:

                                                                                           ……………………………………………………..
                                                                                           ………………………………………………………

                                                                                            ..……………………………………………………..
                                                                                            ……………………………………………………….
                                                                                            ………………………………………………………..
                                                                                           ………………………………………………………
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