
 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników warsztatów dot. tworzenia projektów społeczych 

 

Uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dzieci/podopiecznych, 

zwanych dalej danymi osobowymi jest Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”, ul. Długa 46 96-315 Jesionka (zwana dalej 

KUŹNIĄ). 

2. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań KUŹNII określonych w statucie oraz 

zawieranych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), a także na podstawie Ustawy z dnia 10 

maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).  

3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom: 

a. organom/podmiotom, którym KUŹNIA jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym podmiotom oraz 

organom uprawnionym do otrzymania od KUŹNII danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu 

do danych osobowych; 

b. którym KUŹNIA powierzyła wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami lub 

wynikających z zawartych umów. 

4. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 

innemu administratorowi danych lub zażądać, aby KUŹNIA przesłała te dane do innego administratora. Jednakże 

KUŹNIA zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z KUŹNIĄ lub na 

podstawie Pani/Pana zgody 

5. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a. przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa 

lub zawartej umowie; 

b. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez KUŹNIA w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w 

celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec KUŹNII, na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa i zawartych umów, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich 

przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem zawartej przez KUŹNIĘ umowy i jest Pani/Pan 

zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie udział Pani/Pana w 

projekcie, 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


