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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wszystkich osób fizycznych będących 

beneficjentami Fundacji 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie, adres: 

ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże; NIP: 199-01-10-000; KRS: 0000404041 

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 

„Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody. Tekst Rozporządzenia znajduje się na stronie 

internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.  

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji umów (tj.  

umowy grantowej, darowizny i wolontariatu). Jeśli nie podadzą Państwo danych wskazanych w zgodzie, 

nie będziemy mogli  zrealizować w/w umów. 

4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji projektu, którego dotyczy umowa. 

5. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa 

w zgodzie, tj. przez okres pięciu lat od udzielenia zgody, jednakże nie dłużej niż do czasu wycofania 

przez Państwa zgody. 

6. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

(bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:  

a) pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej informacji; 

b) e-mailowo na adres rodo@gorazdze.pl 

c) telefonicznie pod numerem +48 77 777 8000 

Wycofanie zgody spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać dalej Państwa danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu opisane dalej prawa. 

a) Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, 

że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do 

tych danych osobowych, otrzymania ich kopii, a także uzyskania następujących informacji: 

 o celach przetwarzania; 

 o kategoriach przetwarzanych danych osobowych; 

 o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, 

w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich (tj. niebędących państwami członkowskimi 

Unii Europejskiej) lub organizacjach międzynarodowych; 

 w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest 

to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu; 

 o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych 

osobowych; 

 o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa - wszelkich dostępnych informacji o ich 

źródle; 

 o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 Rozporządzenia (tj. takim, w którym decyzja opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki 

prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa), oraz - przynajmniej w tych 

przypadkach - istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu 

i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa. 

b) Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie 

sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, 
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abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego 

oświadczenia. 

c) Prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają 

Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, pod warunkiem 

spełniania przynajmniej jednej z poniższych przesłanek: 

 Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub 

są przetwarzane; 

 wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

 przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem; 

 musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się obowiązku prawnego 

przewidzianego dla nas w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 17 ust. 3 Rozporządzenia, możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia 

zapomnianym, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: 

 do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 

 do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 

Europejskiej lub prawa Rzeczypospolitej Polskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, gdyby takie sprawowanie 

zostało nam powierzone; 

 do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych 

lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych 

osobowych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; 

 do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy 

ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach: 

 jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;  

 jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo 

abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 

 jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń; 

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie 

art. 18 ust. 2 Rozporządzenia będziemy jednak mogli je przetwarzać w następujących 

przypadkach: 

 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; 

 z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej państwa 

członkowskiego. 

e) Prawo do przeniesienia danych osobowych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas, 

w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, 

Państwa dane osobowe, które nam Państwo dostarczyliście, jak również możecie Państwo zażądać, 

żebyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:  

 ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie 

papierowej; 

 dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub ich przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed 

zawarciem umowy. 

8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej, lub uzyskać więcej informacji 

- mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:  

a) pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej informacji; 
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b) e-mailowo na adres rodo@gorazdze.pl 

c) telefonicznie pod numerem +48 77 777 8000. 

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do 

rozpatrzenia Państwa wniosku bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od 

dnia otrzymania żądania. 

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa 

danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 

a) Spółki GRUPY Górażdże 

b) Służby informatyczne GG i HCAG. 

 

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania Państwa danych osobowych. 

11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Rozporządzenia. 


