
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych  

W Śląskim Stowarzyszeniu Chorych na SM SEZAM przywiązujemy szczególną wagę do ochrony 
prywatności i poufności Państwa danych osobowych. Stowarzyszenie bardzo poważnie traktuje nowe 
przepisy. Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodne z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego 
dalej „RODO” dla tego poniżej realizujemy nasz obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 
„RODO”  

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane 
osobowe, jest Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Jana Śliwki 12 (dalej: SM SEZAM)  
 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i nie tylko mogą się Państwo z nami 
skontaktować:  
 

• dzwoniąc do nas pod numer telefonu stacjonarnego: 32 428 16 90 
• pisząc na adres naszej siedziby, 
• wysyłając e-mail na adres: biuro@sezamsm.pl 

 
Skąd mamy Państwa dane? 

Otrzymaliśmy je od Państwa dobrowolnie, podczas zapisywania do Stowarzyszenia, podczas 
zawierania wszelkich umów i porozumień, a także przez realizację konkretnych projektów / 
przedsięwzięć. Są one przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Stowarzyszeniu oraz w związku z realizacją celów statutowych na które każdy jego członek zgodził się 
w trakcie zapisywania się do Stowarzyszenia. 

Państwa dane osobowe przetwarzany również w systemach informatycznych co oznacza, że mogą być 
także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu usprawniania pracy Stowarzyszenia oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania naszych systemów informatycznych.  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe: 

• w celu przyjęcia Pani/Pana do Stowarzyszenia SM SEZAM, w tym także przesyłania 
informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia. Administrator przetwarza te dane na 
podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

• w celu skorzystania Pani/Pana z naszego Dziennego Domu Pomocy. Administrator 
przetwarza te dane na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

• w celu rekrutacji bądź zakwalifikowania Pani/Pana/Twojego dziecka do uczestnictwa w 
realizowanych przez nas w projektach/przedsięwzięciach itp. Administrator przetwarza te 
dane na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

• w celu możliwości wzięcia udziału przez Pani/Pana lub Twoje dziecko w realizowanych przez 
nas projektach/przedsięwzięciach itp. Administrator przetwarza te dane na podstawie 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

• w celu realizacji ochrony żywotnych interesów osób niepełnosprawnych umożliwiające im 
udział w sposób pełny w życiu społecznym, kulturalnym zawodowym itp. Administrator 
przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, 



• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Administrator 
przetwarza te dane na podstawie prawnie uzasadnianego interesu  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

• w celu udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, w celu utrzymywania kontaktu z 
Panią/Panem, jeżeli z Pani/Pana inicjatywy komunikuje się Pani/Pan ze Śląskim 
Stowarzyszeniem chorych na SM SEZAM, na przykład wysyłając e-mail. Administrator 
przetwarza te dane na podstawie prawnie uzasadnianego interesu  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

• w celu rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań 
diagnostycznych, informowania o zarezerwowanych konsultacjach lekarskich lub badaniach 
diagnostycznych, lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi 
świadczeniami wynikającymi z uczestnictwa Pani/Pana/ Państwa dziecka w realizowanych 
przez Stowarzyszenie Projektach/Przedsięwzięciach. Administrator przetwarza te dane na 
podstawie prawnie uzasadnianego interesu  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

• w celu wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania 
umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, 
zakresu, sposobu wykonania usługi (jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze 
Stowarzyszeniem) Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

• W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (dotyczy to 
przypadków udostępnienia danych beneficjentów, pracowników, współpracowników itp. na 
żądanie właściwych organów lub sądów) Administrator przetwarza te dane na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jaki zakres danych przetwarzamy? 

Zakres przetwarzanych danych Pani/Pana/ Twojego dziecka w obejmuje w szczególności dane 
osobowe takie jak: 

• imię (imiona) i nazwisko, 
• płeć, 
• obywatelstwo, 
• numer PESEL, 
• datę urodzenia, 
• w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
• adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, 
• adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba nie ma na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, 
• adres poczty elektronicznej, 
• stopień niepełnosprawności, 
• numer telefonu kontaktowego, 
• jednostkowe dane medyczne. 
• dane beneficjentów pomocy, w tym potencjalnych beneficjentów 
• pracowników, przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub osób reprezentujących takich 

beneficjentów. 
 
Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane ?  
 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym przy czym ich niepodanie w 
niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak udział w 
projektach dotowanych z zewnątrz, gdzie na Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM nakładany 
jest obowiązek gromadzenia danych nt. beneficjentów tychże przedsięwzięć, realizacja oraz zawarcie 
umowy czy przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.  



Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania 
uzupełnienia, poprawienia – w wypadku gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Ma 
Pani/Pan również prawo do przeniesienia danych o ile będzie to technicznie możliwe jak również Prawo 
do usunięcia, ograniczenia bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz cofnąć zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych w dolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z 
prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas 
Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych 
(adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
Komu zostają udostępnione Państwa dane osobowe? 

Co do zasady Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam nie udostępnia danych osobowych 
Pani/Pana/Państwa Dziecka osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu 
podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych/kontrolnych lub kiedy jest to 
niezbędne do realizowania zadań i celów statutowych Stowarzyszenia. W szczególnych sytuacjach 
Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom, np. do wymiaru 
sprawiedliwości, organów administracji publicznej: Policja, administracja skarbowa, ZUS, Poczty 
Polskiej, instytucji związanych z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych – Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego lub innych instytucji finansujących projekty realizowane przez 
Stowarzyszenie. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa. Ponadto Twoje dane 
osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. podmiotom 
współpracującym z nami przy realizacji świadczonych dla Ciebie usług (np. dostawcy usług IT, 
podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności itp.) – przy czym podmioty te będą 
przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w celach i zakresie, w jakich 
zostanie wydane im polecenie. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu przynależenia do Stowarzyszenia SM SEZAM  
oraz do momentu przedawnienia roszczeń bądź do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane – w przypadku projektów – w okresie trwałości 
danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych lub do czasu 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy 
dalszego przetwarzania danych. Po upływie powyższych okresów dane będą archiwizowane. 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób 
wpływający na Państwa prawa? 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania). 

 


