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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla wolontariuszy 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) 

 

Informujemy, że: 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. 

Kazimierza Malinowskiego z siedzibą w Chełmie, przy ul. Starościńska 4A, 22-100 Chełm, adres e-mail: 

hospicjumdomowe.chelm@gmail.com, numer telefonu (82) 564 50 11, wpisana do rejestru stowarzyszeń i innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 
0000342853, numer NIP: 5632381401, REGON: 060551265, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie 
Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
 

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tadeusz Boniecki, 

                                                                                           adres e-mail: hospicjumdomowe.chelm@gmail.com, 

                                                                                           numer telefonu (82) 564 50 11 

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia 
przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 
 

Dane będą przetwarzane w celu realizacji wolontariatu. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udziału w 
wolontariacie. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: RODO. 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

 

Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w 
których dane te są przetwarzane. 


