
Klauzula informacyjna 
 

wynikająca z treści art. 13 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 

osobowych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016 r., s. 1-88), dalej 

RODO 
 

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO,  danych osobowych jest Fundacja 

Spe Salvi ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok, nr. Tel. 85 732 01 34, mail 

spesalvi2016@gmail.com 

2. Dane osobowe przetwarzane są  w celu realizacji zadania publicznego: "Złota Rączka 

2019" 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  stanowi art. 6 pkt 1 lit a i  b 

RODO tj.  w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

realizacji celów, w których są przetwarzane jednakże nie krócej niż przez okres 5 lat 

od końca roku kalendarzowego, w który administrator wszedł w posiadanie danych. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na 

podstawie przepisów prawa, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów 

powierzenia. 

7. Zgromadzone przez administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym 

decyzjom ani nie są profilowane. 

8. Osobie, której dane są przetwarzane  przysługuje prawo: 

1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO; 

2. Ograniczenia przetwarzania,  w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

3. Przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania 

przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych jej dotyczących, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie; 

4. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

5. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

9. W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt 7 należy skontaktować się z 

administratorem, korzystając z ww. danych kontaktowych. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej Klauzuli Informacyjnej. 

 

 

 

Miejscowość i data: ................................................Czytelny  podpis: ........................................ 

 

 

 

 



 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Spe Salvi z siedzibą przy 

ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku, dobrowolnie udostępnionych moich danych osobowych, 

w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania z pomocy udzielanej mojej osobie. 

 

............................................................................. 

(data, czytelny  podpis) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu, akceptuję wszystkie zawarte w 

nim warunki oraz spełniam kryteria określone w wyżej wymienionym regulaminie. 

 

............................................................................. 

(data, czytelny  podpis) 

 


