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Załącznik nr 3 Regulaminu Rekrutacji : Oświadczenia projektowe 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

INFORMACJA NA TEMAT ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanym dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Aktywizacja Bez Granic” z siedzibą 
w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000821895, NIP 7010967569.  Kontakt z 
Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail:  biuro@aktywizacjabezgranic.pl  

2. Fundacja „Aktywizacja Bez Granic” w celu należytej ochrony danych osobowych powołała 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 
iod@aktywizacjabezgranic.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 
w postaci wizerunku.  

• art. 9 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 
dotyczących stanu zdrowia, mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, 
przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia emigrantem, osobą obcego 
pochodzenia).    

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy 
(uzupełnienie ankiety rekrutacyjnej do Projektu oraz dotyczącej dyspozycyjności 
uczestnika), a także realizacji umowy uczestnictwa  w Projekcie oraz zakresie określonym 
w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 

• art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z realizacją działalności 
statutowej Administratora, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego 
w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie 

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu kontaktu w sprawie realizacji współpracy oraz w zakresie 
wewnętrznych czynności organizacyjnych związanych z działalnością Administratora oraz 
na w przypadku konieczności dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń w oparciu o 
prawnie uzasadniony interes Administratora. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy 
informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane 
z bieżącą działalnością Administratora, w tym z wykonaniem szkoleń oraz pośrednictwem pracy, 
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- na mocy stosownych umów powierzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania 
przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym do podmiotu nadzorującego projekt - 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu 
przez określony w przepisach prawa okres przechowywania dokumentacji związanej 
z wykonywaniem umowy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu 
Administratora będą przetwarzane do czasu realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do 
momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe 
przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

9. Pani/Pana osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 
udziału w Projekcie. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….....……. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

………………………………….....……. 
Czytelny podpis Uczestnika Projektu * 

 


