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Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wspieranie potencjału opiekuńczego rodzin” 

 

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  
KANDYDATÓ W DO PROJEKTU  

Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin 
  
 
Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego 
dotyczące znajdują się poniżej.  
  
Administrator danych osobowych  
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Pasja, Tarnowo 1, 73-150 Łobez. 
  
Cele i podstawy przetwarzania  
Dane przetwarzane są w następujących celach:  
1. Realizacja projektów UE - dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie warunku z art. 6 

ust. 1 lit. c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych 
osobowych. Dane osobowe szczególnych kategorii w RPO WZ przetwarzane są na podstawie art. 9 
ust. 2 lit. g. Ustęp ten wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych  
z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii i prawa państwa członkowskiego.  

2. Realizacja projektów UE – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 7 RODO).   
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1781). 
  
Odbiorcy danych  
Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać Liderowi Projektu: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii 
Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 
  
Przekazywanie danych do państwa trzeciego  
Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
  
Okres przetwarzania danych  
Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu rozliczenia perspektywy finansowej 2014-2020 UE.  
  
Uprawnienia związane z przetwarzaniem  
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:  

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;   
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
3. Prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali 

Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać, abyśmy je usunęli);  
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli 

przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych  
z Panem/Panią działań, jeżeli mamy Pana/Pani nieprawidłowe dane lub przetwarzamy  
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je bezpodstawnie);   
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/Pani prawo do 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; 
powinien Pan/Pani wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem 
uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy 
przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania 
przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);  

6. Prawo do przenoszenia danych (ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, 
które Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może nam 
Pan/Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);  

7. Prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzamy 
dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).  

  
W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie do Inspektora Danych Osobowych  
pod adres e-mail fundacja.pasja@wp.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień 
będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.  
  
Informacja o wymogu/dobrowolności podany danych  
Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem przystąpienie do rekrutacji do projektu.   
  
Informacja o profilowaniu  
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 
profilowane. 


