
KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”), informujemy, że:  

 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywni eu.                          

z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzeźnej 10 lok. 18, e-mail: aktywni.eu@op.pl  zwane dalej 
Administratorem;  
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 imię i nazwisko, 

 miejscowość zamieszkania, 

 e-mail, 

 telefon; 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o dofinansowanie 

projektu pn: „Rozwój NGO-nowoczesne metody i narzędzia” w ramach Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz wykonywania obowiązków wynikających z tej 
umowy oraz przepisów prawa; 

3. odbiorcami danych osobowych będzie NIW CRSO, z siedzibą w Warszawie, przy                         
al. Jana Pawła II 12; 00-124 Warszawa, w zakresie niezbędnym do monitoringu, kontroli            
w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO 
ewaluacji; 

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do udziału                            
w projekcie; 

5. posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie 
wycofana w zakresie i celu w jakim została wyrażona, co pozostanie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem oraz na przetwarzanie danych osobowych po cofnięciu zgody dokonywanego 
na podstawie pozostałych podstaw prawnych wskazanych w niniejszej klauzuli 
informacyjnej; 

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

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
projektu oraz przechowywane będą w celach archiwalnych do momentu zakończenia 
realizacji zadań, a po tym czasie będą przechowywane przez okres 5 lat oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;  

9. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator danych naruszył przepisy                    
o ochronie danych osobowych;  
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