
 

„Inkubator Kluczowych Kompetencji” – projekt realizowany przez Fundację na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae”  

 Projekt współfinansowany ze środków PFRON. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

dotyczy czynności przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody 

w ramach realizacji projektu „Inkubator Kluczowych Kompetencji” 

 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1) (dalej: RODO)  

 

informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych,  takich jak: imię, nazwisko, wiek, płeć, PESEL, 

wykształcenie,  informacje dot. niepełnosprawności, status na rynku pracy, adres, telefon,  jest  

Fundacja  na  Rzecz Seniorów „BONUM VITE”, z siedzibą przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, 

adres e-mail: fundacja@bonumvitae.org.pl, tel. kontaktowy: 884 188 966, w imieniu którego działa 

Prezes Fundacji. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres do korespondencji: jak w pkt.1. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w związku z udziałem 

Pana/Pani w projekcie „Inkubator Kluczowych Kompetencji”, realizowanym przez Administratora 

na podstawie umowy z PFRON. 

4. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 

dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby i instytucje zgodnie z Regulaminem projektu 

„Inkubator Kluczowych Kompetencji” (w tym PFRON oraz  instytucje kontrolujące prawidłowość 

realizacji projektu).  

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania projektu, tj. od 01.05.2021r. do 

31.03.2022r. a następnie w okresie przechowywania dokumentacji projektowej - tj. w okresie 10 

lat po zakończeniu jego realizacji, zgodnie z  Umową o dofinansowanie. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo 

do cofnięcia zgody. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania 

danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda (udział w projekcie 

jw). 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

 

 

 
……………………………………. 

data i podpis (czytelny) 
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