
Załącznik nr 5  
WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Ośrodek Pamięć  

i Przyszłość z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: 

sekretariat@zajezdnia.org, tel. (+48) 71 715 96 00. 

 W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem 

ochrony danych pod adresem: iod@zajezdnia.org. 

 Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia  negocjacji oraz w celach 

archiwizacyjnych. W przypadku Pomysłodawców, których projekty zostaną wybrane do realizacji – także przez czas 

niezbędny do ich realizacji, promocji Programu oraz do realizacji obowiązku archiwizacyjnego Administratora. 

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 8 RODO, 

w celu przeprowadzania naboru wniosków w Programie współorganizacji projektów pt. „Pomysłowi”,  

a w szczególności w celu przeprowadzenia negocjacji, ogłoszenia wyników naboru, w celu zawarcia i realizacji 

umowy na realizację Projektu, a także w celach promocji Programu i archiwizacyjnych. 

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych dziecka będą podmioty świadczące  

na rzecz Ośrodka usługi transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz świadczące obsługę 

informatyczną.  

Administrator oświadcza, że: 

a) dane osobowe udostępnione w związku z Programem, nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz 

organizacji międzynarodowych.  

b) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie przekazanych danych 

osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania osób, których dane dotyczą.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, 

których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie 

pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@zajezdnia.org. 

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz dziecka narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  

z przeprowadzeniem naboru oraz realizacją Projektu zgłoszonego przez Pomysłodawcę do Programu. Odmowa 

wyrażenia zgody spowoduje odrzucenie Projektu Pomysłodawcy.  
 

 

………………………..……       ………………………….……………… 

Data         Podpis  

 

* niepotrzebne skreślić 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
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