
 

 SFINANSOWANO PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI  

- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO  

ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 

 NOWEFIO NA LATA 2021–2030 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dla uczestniczek/uczestników cyklu warsztatowo-doradczego 

pn. „Akademia Aktywnego Obywatela” organizowanego 

w ramach projektu „OBYWATELE PARTYCYPUJĄ LOKALNIE - AKTYWNIE 

I PROFESJONALNIE!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

 

Zgodnie z art. 13 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) - dalej „RODO” informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Europejski Instytut Rozwoju 

Obywatelskiego z siedzibą w Nowym Sączu [ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz]. 

2. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do 

Administratora danych: [18] 443 57 08. 

3. Zakres przetwarzanych danych: 

a) imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, przynależność do organizacji 

pozarządowej i pełniona funkcja, wizerunek, 

b) adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, nazwa banku [dane w tym zakresie będą 

przetwarzane w przypadku wniosku o zwrot kosztów przejazdu], 

c) dane samochodu prywatnego tj. marka, numer rejestracyjny, pojemności silnika [dane w 

tym zakresie będą przetwarzane w przypadku wniosku o zwrot kosztów przejazdu 

samochodem prywatnym], 

d) dane dotyczące stanu zdrowia [z uwagi na obowiązujący stan epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dane w tym zakresie będą przetwarzane w przypadku, 

gdy będzie to konieczne z uwagi na wystąpienia niepokojących objawów mogących 

świadczyć o zakażeniu koronawirusem]. 

4. Cel przetwarzania danych osobowych: 

a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania udzielonego wsparcia, 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji zadania 

publicznego, 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu 

i sprawozdawczości zadania publicznego, 

d)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach statystycznych, 

e) Pani/Pana dane dotyczące stanu zdrowia są przetwarzane w celu zwiększenie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z uwagi na obowiązujący stan epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

a) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody 

(artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) 
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RODO, 

c) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [np. cele statystyczne, przygotowanie przyszłych 

projektów], 

d) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących stanu zdrowia odbywa się na 

podstawie Pani/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Zleceniodawcy zadania publicznego [projektu 

„OBYWATELE PARTYCYPUJĄ LOKALNIE - AKTYWNIE I PROFESJONALNIE!], tj. 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego lub 

podmiotom realizującym działania na rzecz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego i podmiotom upoważnionym do pozyskania tych danych na 

podstawie przepisów do celów realizacji projektu, monitoringu, sprawozdawczości, kontroli 

w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Narodowy Instytut 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ewaluacji. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub powierzone innym podmiotom 

biorącym udział w realizacji projektu (np. hotel) oraz organom administracji publicznej 

w zakresie przewidzianym przepisami prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym Administrator realizował projekt „OBYWATELE 

PARTYCYPUJĄ LOKALNIE-AKTYWNIE I PROFESJONALNIE!”. Dane dotyczące stanu 

zdrowia przechowywane będą przez niezbędny okres, nie dłużej niż do dnia odwołania stanu 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W przypadku danych 

przetwarzanych na podstawie zgody będą one przechowywane do czasu jej cofnięcia. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych w dowolnym momencie. 

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale konieczne do skorzystania ze 

wsparcia udzielanego w ramach realizacji projektu „OBYWATELE PARTYCYPUJĄ 

LOKALNIE-AKTYWNIE I PROFESJONALNIE!”. 

12. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

13. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 


