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Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych na Choroby Picka 
Wilsona Huntingtona Parkinsona oraz inne Choroby Neurodegeneracyjne mózgu z siedzibą  
w Krakowie, Osiedle Szklane Domy 2A/6 (dalej: Stowarzyszenie) przetwarza dane na gruncie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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: „Ogólne 
Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania 
Chorych na Choroby Picka Wilsona Huntingtona Parkinsona oraz inne Choroby 
Neurodegeneracyjne mózgu, KRS: 0000715552, NIP: 9442258510, Regon: 369325199. 

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pt. „Działania 
przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60 + chorych na choroby 
neurodegeneracyjne mózgu Parkinson, Alzheimer, Wilson, Picka  w związku z pandemią Covid-
19”na podstawieart.6 ust1. lit.a) i b) oraz art. 9 ust 2 lit. a) RODOw zakresie zgodnym  
z podpisaną umową z Województwem Małopolskim z siedzibą w Krakowie ul. Basztowa 22,  
31-156 Kraków, nr umowy 1/PS.X/2020 z 10 września 2020. 

3) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas, podmioty 
przetwarzające na podstawie zawartych umów na powierzenie przetwarzania danych 
osobowych oraz ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych ma Województwo 
Małopolskie. 

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

przedmiotowego projektu oraz spełnienia wymogów prawnych. 
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie  (art. 6 
ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie 
Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 
uczestnictwa w projekcie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa  w projekcie. 

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania.  

 

 

 


