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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1-3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci 
Świetlikowo z siedzibą przy ul. Jaroszowickiej 113  w Tychach, kod pocztowy: 43-100, wpisana do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000324984, 
NIP 6381760276, REGON 24116428. 

• Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu objęcia rodziny pacjenta pomocą społeczną i 
mogą być przekazywane przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z siedzibą przy 
ul. Jaroszowickiej 113 w Tychach innym podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa. 

• Posiada Pani/Pan prawo do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich danych, a także prawo 
do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. 

• Zostałam/Zostałem poinformowana/y, że mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, 
w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub 
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli powezmę przypuszczenie, że przetwarzanie 
danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy prawa.  

• Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Hospicjum do objęcia pomocą 
społeczną jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratorów danych albo odbiorców danych, a przewarzanie nie narusza praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem braku wyrażenia zgody będzie jednak 
niemożność udziału w prowadzonym przez Fundację programie udzielania pomocy społecznej. 

• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres objęcia pomocą społeczną, a po jego upływie 
– przez okres wymagany przepisami prawa. 

 

 

Data i podpisy rodziców (opiekunów prawnych):    …………..                   ………………… 
                                                                                             data                              podpis 
 
                                                                                                                             
                                                                                          …………                     ………………..                        
                                                                                             data                               podpis 
 

 
 
 


