
 

Znak sprawy  MCMG-DN.021.7.2023 
 

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr 7/2023 

Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi 

z dnia 27 lutego 2023 roku 

 

w sprawie: wdrożenia procedury realizacji obowiązku informacyjnego dla uczestników 
Centrów Zdrowego i Aktywnego Seniora przy Miejskim Centrum Medycznym 
„Górna” w Łodzi. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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), zwane dalej RODO, 
zarządzam co następuje: 

§ 1 

Prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu danych przy zbieraniu danych               

od osoby, której dane dotyczą jest realizowany przez Miejskie Centrum Medyczne 

„Górna” w Łodzi przez umieszczenie w ogólnie dostępnym miejscu w Centrach 

Zdrowego i Aktywnego Seniora utworzonych w strukturach Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna” w Łodzi, przy 

1.1 ul. Rzgowskiej 170, 

1.2 ul. Cieszkowskiego 6 

1.3 ul. Felińskiego 7 

zwanego dalej CZAS, klauzul informacyjnych. 

§ 2 

1.Uczestnik zajęć prowadzonych w ramach CZASu jest obowiązany do potwierdzenia 

swojego uczestnictwa na liście obecności, wyrażając jednocześnie zgodę                             

na przetwarzanie danych osobowych – lista obecności stanowi załącznik nr 1                                   

do niniejszego zarządzenia. 

2.W przypadku robienia zdjęć podczas zajęć uczestnik musi wyrazić wolę w zakresie 

przetwarzania danych wizerunkowych, wówczas podpisuje listę, której wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 5. 

§ 3 

Wprowadzam klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych 

wizerunkowych, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz klauzule 

informacyjną dotycząca danych osobowych uczestników zajęć, stanowiącą załącznik                 

nr 4.  



§ 4 

Dokumenty związane z prowadzeniem zajęć w ramach Centrów Zdrowego  i Aktywnego 

Seniora są przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym je 

sporządzono.  

§ 5 

1.Realizowanie praw dostępu do danych następuje na pisemny wniosek osoby, której 

dane dotyczą, wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym nr 10/2018 Dyrektora 

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie 

wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Miejskim 

Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi. Pracownik CZAS bez zbędnej zwłoki w terminie 

miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji 

objętej żądaniem.  

2.Realizacja innych praw osoby, której dane dotyczą określonych w art. 16 – 19 RODO 
następuje na pisemny lub ustny wniosek bez zbędnej zwłoki. 

3.Osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie. Wzór oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. Cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  

§ 6 

1.Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorom poszczególnych Centrów 
Zdrowego i Aktywnego Seniora. 
2.Nadzór powierzam Kierownikowi Zarządzania Jakością i Rozwoju przy współudziale 
Inspektora Ochrony. 

§ 7 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2023r. 
2. Traci moc zarządzenie nr 5/2021 z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie wdrożenia procedury 

realizacji obowiązku informacyjnego dla uczestników Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora 
przy Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia wewnętrznego 
Nr 7/2023 Dyrektora Miejskiego 
Centrum Medycznego „Górna” 
w Łodzi z dnia 27 lutego 2023r. 

                                                      LISTA OBECNOŚCI 

Potwierdzam swoją obecność na zajęciach  realizowanych w dniu …………………………………. 

w ramach Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora: 

informatyczne    □ 

warsztatowe      □ 

aktywator          □ 

 
Lp. 

Imię i nazwisko Uczestniczki/Uczestniczka 
Niniejszym oświadczam, że: 

1. spełniam warunki uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach CZAS, 

2. akceptuję regulamin CZAS, 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która może być w 
każdym momencie cofnięta 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 
 
 

13. 
 
 

14. 
 
 

15. 
 
 

16. 
 
 

17. 
 
 
 



 
 

            Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia wewnętrznego Nr 7/2023 

Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi  

z dnia 27 lutego 2023r. 

 

LISTA OBECNOŚCI 

Potwierdzam swoją obecność na zajęciach realizowanych w dniu ………………………………………... 

w ramach Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora: 

informatyczne     □ 

warsztatowe       □ 

aktywator            □ 

Lp. 

Imię i nazwisko Uczestniczki/Uczestniczka 
Niniejszym oświadczam, że: 

1. spełniam warunki uczestnictwa w zajęciach 
realizowanych w ramach CZAS, 

2. akceptuję regulamin CZAS, 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
która może być w każdym momencie cofnięta 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne 
i nieograniczone czasowo 
przetwarzanie moich danych 
osobowych wizerunkowych 
zarejestrowanych w postaci 
zdjęć 

1. 
 
 Tak □        Nie □                           

2. 
 
 Tak □        Nie □                             

3. 
 
 Tak □        Nie □                                         

4. 
 
 Tak □        Nie □                                         

5. 
 
 Tak □        Nie □                                         

6. 
 
 Tak □        Nie □                                         

7. 
 
 Tak □        Nie □                                         

8.  Tak □        Nie □                                         

9.  Tak □        Nie □                                         

10.  Tak □        Nie □                                         

11.  Tak □        Nie □                                         

12.  Tak □        Nie □                                         

13.  Tak □        Nie □                                         

14.  Tak □        Nie □                                         

15.  Tak □        Nie □                                         

16.  Tak □        Nie □                                         

17.  Tak □        Nie □         
 



 
 

            Załącznik Nr 3  

do Zarządzenia wewnętrznego Nr 7/2023 

Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi  

z dnia 27 lutego 2023r. 

. 

Załącznik 2l 
  do Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych 

 
 
 

Miejskie  Cent rum Medycz ne „Górna”  w Łodz i  
93-252 Łódź ,  u l .  Fe l i ńsk iego 7  

Te l / fax  (42)  42 689 20 81  
 e -mai l :  sek re ta r ia t@mcm gorna.p l  

www:  mcmgorna .p l  
REGON 472237995 NIP 9820256542  

  

Szanowny Uczestniku ! 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
WIZERUNKOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, zwanym dalej RODO, informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym 
związanych.  

1. Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych na Fanpage pod 
adresem: 

1.1 www.facebook.com/Centrum-Zdrowego-i-Aktywnego-Seniora jest Miejskie 
Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi, ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź,                                 
tel. 42 689 20 81, e-mail sekretariat@mcmgorna.pl  

Współadministratorem danych na portalu Facebook jest: Facebook Ireland Ltd.,                          
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia 

2. Inspektor ochrony danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail: rodo@mcmgorna.pl 

3. Cel przetwarzania Pani / Pana danych oraz podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody tj. art. 6 
ust. 1 lit a RODO, wyrażonej poprzez akt uczestnictw w zajęciach oraz na liście 
obecności  – w celu realizacji zajęć zdrowego i aktywnego seniora w zakresie 
organizacji, przeprowadzania i rozliczenia zajęć oraz wzajemnego kontaktowania się; 
dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach informacyjnych i 
promocyjnych związanych z działalnością Centrum - w zakresie dokumentowania, 
archiwizowania oraz informowania o działaniach podejmowanych przez Miejskie 
Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi podczas zajęć pn. „Zdrowy i aktywny senior” 
oraz portal Facebook na zasadach opisanych pod adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

4. Komu przekazujemy Pani/Pana dane? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:  

http://www.facebook.com/Centrum-Zdrowego-i-Aktywnego-Seniora-
mailto:sekretariat@mcmgorna.pl
mailto:dpo@mcmbaluty.pl
https://www.facebook.com/about/privacy


1) w zakresie Pani/Pana wizerunku – użytkownicy strony internetowej 

Administratora lub Urząd Miasta Łodzi oraz profili społecznościowych portalu 

Facebook. 

2) w zakresie danych osobowych zbieranych na liście uczestników odbiorcami 

danych osobowych mogą być podmioty uprawnione wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa oraz Urząd Miasta Łodzi. 

5. Obowiązek podania danych 

1) Podanie danych wizerunkowych jest dobrowolne.  

2). Podanie innych danych zbieranych na liście uczestników także jest dobrowolne,  
ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach.  

6. Czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich? 

Dane umieszczane na Facebooku trafiają do państw trzecich w tym także do USA. 

7. Okres przechowywania danych 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody  
do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub zamknięcia Fanpage.  

2) Dane zbierane na liście uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat 
licząc  

od końca roku, w którym je pozyskano.  

8. Przysługujące Pani/ Panu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych  
osobowych 

W zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do danych, 

2) do przenoszenia danych, 

3) do tego by nie podlegać profilowaniu, 

4) do sprostowania i uzupełnienia danych, 

5) do ograniczenia przetwarzania danych, 

6)  do usunięcia danych osobowych, 

7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Jeżeli Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem  
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez  
Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi. 

 

 

 

 

 

 

 



            Załącznik Nr 4  

do Zarządzenia wewnętrznego Nr 7/2023 

Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi  

z dnia 27 lutego 2023r. 

Załącznik 2l 
do Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych 

         
 

Miejskie  Cent rum Medycz ne „Górna”  w Łodz i  
93-252 Łódź ,  u l .  Fel ińskiego 7  

Tel / fax (42)  42 689 20 81  
 e -mai l :  sekretar ia t@mcm gorna.p l  

www: mcmgorna.p l  
REGON 472237995 NIP 9820256542  

 

Szanowny Uczestniku! 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, zwanym dalej RODO, informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym 
związanych.  

1. Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne 
"Górna" w Łodzi ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź tel. 42 689 20 81, e-mail 
sekretariat@mcmgorna.pl  

2. Inspektor ochrony danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail: rodo@mcmgorna.pl 

3. Cel przetwarzania Pani / Pana danych oraz podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu realizacji zajęć zdrowego                      
i aktywnego seniora w zakresie organizacji, przeprowadzania i rozliczenia zajęć oraz 
wzajemnego kontaktowania się, na podstawie Pani/Pana zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a 
RODO wyrażonej poprzez akt uczestnictw w zajęciach oraz na liście obecności. 

4. Komu przekazujemy Pani/Pana dane? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione 
na podstawie przepisów prawa oraz Urząd Miasta Łodzi. 

5. Obowiązek podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości 
wzięcia udziału w zajęciach.  

6. Okres przechowywania danych 

Dane przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym je 
pozyskano.  

 

mailto:sekretariat@mcmgorna.pl
mailto:rodo@mcmgorna.pl


7. Przysługujące Pani/ Panu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do danych, 

2) do przenoszenia danych, 

3) do tego by nie podlegać profilowaniu, 

4) do sprostowania i uzupełnienia danych, 

5) do ograniczenia przetwarzania danych, 

6) do usunięcia danych osobowych, 

7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Jeżeli Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem 
ma Pani/Pan prawo  do wniesienia skargi  do  organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  
poddawane profilowaniu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

            Załącznik Nr 5  

do Zarządzenia wewnętrznego Nr 7/2023 

Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi  

z dnia 27 lutego 2023r. 

Załącznik 2l 
  do Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych 

 
 
 

Miejskie  Cent rum Medycz ne „Górna”  w Łodz i  
93-252 Łódź ,  u l .  Fel i ńsk iego 7  

Te l / fax  (42)  42 689 20 81  
 e -mai l :  sek re ta r ia t@mcmgorna.p l  

www:  mcmgorna.p l  
REGON 472237995 NIP 9820256542  

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku 

 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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).  
 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo 
przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych zarejestrowanych w postaci 
zdjęć lub materiałów video w celu dokumentowania, archiwizowania oraz informowania 
o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Miejskie Centrum Medyczne 
„Górna” w Łodzi, podczas zajęć pn. „Zdrowy i Aktywny Senior”, przez ich publikację na 
stronie internetowej, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.  
Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. 
 

Tak □                                                                                                         Nie □ 

 
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych imię i nazwisko, dane do 
kontaktu w celu sporządzenia listy uczestników organizowanych przez Centrum zajęć 
oraz informowania o zajęciach. 
Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. 
 

Tak    □                                                                                                              Nie □ 

 
 

                                                              
………………………….……………………………………………………… 

(Data, czytelny podpis ) 

   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            Załącznik Nr 6  

do Zarządzenia wewnętrznego Nr 7/2023 

Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi  

z dnia 27 lutego 2023r. 

. 
 

Miejskie  Cent rum Medycz ne „Górna”  w Ło dz i  
93-252 Łódź ,  u l .  Fel ińskiego 7  

Tel / fax (42)  42 689 20 81  
e-mai l :  sekre tar i at@mcm gorna.p l  

www: mcmgorna. p l  
REGON 472237995 NIP 9820256542  

  

 

 

[nadawca]                                                                    Łódź, dnia ………………………. 

 

Miejskie Centrum Medyczne 
”Górna” w Łodzi  

ul. Felińskiego 7 

93-252 Łódź 

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku*  

i /lub ……………..……………………………………………………………………………….. 
( inne) 

 

z dniem……………………………                                                      

Proszę o usunięcie zdjęcia* i/lub………………………………………………………….. 

umieszczonego w dniu ………………… na stronie internetowej Miejskiego Centrum 

Medycznego Górna” w Łodzi/ Urzędu Miasta Łodzi lub Fanpage pod adresem 

www.facebook.com/Centrum-Zdrowego-i-Aktywnego-Seniora  

 

 

……………..…………………………… 

(podpis) 

 

*Niepotrzebne skreślić 

http://www.infor.pl/prawo/tematy/dane-osobowe/

