
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ( RODO ) 

 

Informujemy, że Fundacja Inicjatyw Rozwojowych Inspira przetwarza informacje tworząc bazę danych klientów/uczestników. Są to dane, 

które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych 

osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych 

określone w art. 13 lub 14 RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: 

„RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem podanych danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Fundacja Inicjatyw Rozwojowych Inspira siedziba  

ul. Orkana 23/11, 20-504 Lublin tel.: 511774920 e-mail:  fundacja.inspira@gmail.com 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony 

danych poprzez e-mail: fundacja.inspira@gmail.com lub na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się osób chętnych do wzięcia udziału w inicjatywach 

Fundacji osobiście w siedzibie Fundacji, telefonicznie pod numerem telefonu 511774920, drogą poczty e-mail na 

fundacja.inspira@gmail.com oraz za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej 

https://instytutinspira.pl/bezplatne-konsultacje-psychologiczne/. Dane obejmują imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

telefonu, adres e-mail i w niektórych przypadkach adres zamieszkania. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w 

oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, w tym do celów: 

a) Realizacji działań statutowych fundacji, w tym realizacji projektu „Zdrowie w głowie” 

b) Kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z indywidualnym i grupowym poradnictwem psychologicznym, 

psychologiczno-pedagogicznym dla rodziców i nauczycieli, poradnictwem prawnym, zawodowym i coachingiem 

kariery, badaniami psychologicznymi z konsultacją i innymi usługami świadczonymi przez Fundację, 

c) Dokumentowania przebiegu projektu, w zakresie niezbędnym do rozliczenia projektu, 

d) Wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania 

dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi), 

e) Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F) „RODO”). 

5. Odbiorcami pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją projektu mogą być: 

a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, 

b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na 

podstawie zawartych umów, 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, 

a następnie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),  

b) sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),  

c) usunięcia danych  (na podstawie art. 17 RODO),  

d) ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO),  

e) przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO)  

f) do wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji 

tych praw. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu udziału w projekcie. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych 

przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


