
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Szanowny Panie/Szanowna Pani 
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej z siedzibą w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8 b i są one podawane w celu realizacji 
zadań ustawowych i statutowych. 

Informujemy, że: 

1. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

3. Kategoriami odbiorców danych osobowych są podmioty uprawnione z mocy prawa, 
organy wymiaru sprawiedliwości. 

4. Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
6. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji wszystkich form 

pomocy przewidzianych w ramach interwencji kryzysowej realizowanej przez 
pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. 

7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pana/Pani danych osobowych. 
8. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. 
dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi. 

Ponadto informujemy, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, 
z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pana/Pani 
danych osobowych. 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@oik.krakow.pl 

======================================================================= 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma możliwość udzielenia Pani/Panu pomocy w ramach 
interwencji kryzysowej bez podawania przez Panią/Pana danych osobowych. Jednakże, aby 
zapewnić sobie możliwość ubiegania się w przyszłości o wydanie zaświadczenia bądź kopii 
dokumentacji prowadzonej w OIK, prosimy o podanie danych wskazanych poniżej.  
Brak danych będzie stanowił podstawę odmowy wydania zaświadczenia bądź kopii 
dokumentacji. 

Imię i nazwisko ………………………..…………………………………………..…………… 
Adres zamieszkania ……………………………………………………………..…………… 
Nr PESEL lub data urodzenia …………………………………..……………………….. 
Nr telefonu (opcjonalnie) ………………………………………………………………….. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi treściami i są one dla mnie 
zrozumiałe.  
 
 
Kraków, ……………………………………..       …………………………………………………………………… 

data        podpis 

mailto:iod@oik.krakow.pl

