
Klauzula informacyjna RODO 

– Konsultacje fizjoterapeutyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Podologa 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 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 i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszanych na konsultacje fizjoterapeutyczne z okazji 

Międzynarodowego Dnia Podologa organizowane przez Fundację Sedeka z siedzibą w 

Warszawie oraz Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie, uczestników 

takich konsultacji, a także ich rodziców i opiekunów prawnych, jest: 

a. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą w Warszawie przy ul. Łomiańskiej 5 (01- 

685 Warszawa), 

b. Fundacja Sedeka z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U6B (00-131 

Warszawa), zwani dalej łącznie „Współadministratorami”. 

2. Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane osobowe 

podlegają przetwarzaniu. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych można kontaktować się pod adresem: iod@sedeka.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 

ul. Grzybowska 4 lok. U6B (00-131 Warszawa). 

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w następujących celach i na 

następujących podstawach prawnych: 

a. w celu przeprowadzenia zapisów uczestników na konsultacje fizjoterapeutyczne z okazji 

Międzynarodowego Dnia Podologa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów polegających na 

stworzeniu relacji zdjęciowej i nagrań z wydarzenia oraz zebraniu pisemnych oświadczeń 

zawierających zgody uczestników konsultacji na wykorzystanie ich wizerunku – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych uczestników przetwarzane będą na 

potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów 

polegających na umożliwieniu dokonania zgłoszenia uczestników na konsultacje 

fizjoterapeutyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Podologa, a także zebraniu pisemnych 

oświadczeń zawierających zgody uczestników konsultacji na wykorzystanie wizerunku 

uczestników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Podanie danych osobowych jest konieczne do zgłoszenia uczestnika na konsultacje 

fizjoterapeutyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Podologa, a odmowa podania danych może 

skutkować brakiem możliwości dokonania zgłoszenia. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez 

Współadministratorów, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

realizacji takiego interesu. 

6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy 

Współadministratorów, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym 

Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich 

gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. 

7. Wspódministratorzy z własnej inicjatywy nie przekazują danych osobowych do państw trzecich 

(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jednakże w związku z korzystaniem przez 

Współadministratorów z usług pewnych dostawców dane osobowe mogą być przekazywane 

przez takie podmioty do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W 

takich wypadkach zastosowanie mają wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, 

którymi mogą być (w zależności od przypadku) np.: przekazanie danych do podmiotu 

zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja 

stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, przekazanie 



danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych 

opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję 

Europejską. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje 

prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń oraz prawo uzyskania 

kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, a w tym celu należy 

kontaktować się ze Współadministratorami na dane kontaktowe wskazane w ust. 2 powyżej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konsultacji 

fizjoterapeutycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Podologa. 

9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych (gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją (gdy przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Współadministratorów w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

10. Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane, nie będą podejmowane zautomatyzowane 

decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z 

Pomocą” z siedzibą w Warszawie w związku z przeprowadzaniem konsultacji jest dostępna w 

http://osrodekamicus.pl/wp-content/uploads/2014/12/REGULAMIN-ORGANIZACYJNY-PODMIOTU- 

LECZNICZEGO-04.2021.pdf - w postanowieniach części III. C. 

 

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych osób wyrażających dobrowolne 

zgody na rozpowszechnianiu wizerunku na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub 

Fundacji Sedeka, są przekazywane osobom wyrażającym takie zgody w miejscu wydarzenia. 


