
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
W ramach realizacji projektu “Akademia Kolpinga dla Liderów Społecznych” dane osobowe 
przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 str. 1 z późn. zm., 
zwanym dalej „RODO”.)  
 
Tożsamość administratora i dane kontaktowe 
Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga 
w Polsce z siedzibą przy ul. Żułowskiej 51, 31-436 Kraków. 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: kolping@inspektor-danych.info lub pisemnie 
na adres: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków. 
 
Zakres, kategorie przetwarzania danych osobowych 
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię 
i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu, datę urodzenia oraz wizerunek. 
 
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

− w celu realizacji projektu pn. „Akademia Kolpinga dla Liderów Społecznych”  
realizowanego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO  na lata 2021-2030, w tym w celach sprawozdawczych (dotyczy m.in. 
wykonywania dokumentacji fotograficznej), co stanowi uzasadniony interes 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

− w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO); 

− na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia – 
wyłącznie w przypadku gdy pozyskanie takich danych będzie konieczne dla celów projektu 
(art. 9 ust. 1 lit. a RODO); 

− w pozostałym zakresie – na podstawie zgody, o ile taka zgoda została wyrażona (art. 6 ust. 
1 lit. a RODO). 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: 

− Narodowemu Instytutowi Wolności- - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
(NIW-CRSO) do celów realizacji projektu, monitoringu, kontroli w ramach realizowanego 
projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO ewaluacji, 

− podmiotom realizującym działania na rzecz NIW-CRSO; 

− podmiotom upoważnionym do pozyskania tych danych na podstawie przepisów do 
celów realizacji projektu, monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz 
przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO ewaluacji,  

− podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji działań projektu, 



 
 

 

− szerszemu gronu osób w miejscach wskazanych w zgodzie na utrwalanie i publikację 
danych osobowych (np. na profilach społecznościowych Administratora). 

 
 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania tych danych wynikających z realizacji projektu „Akademia Kolpinga dla Liderów 
Społecznych” w ramach w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO  na lata 2021-2030, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji projektowej. 

 
Prawa podmiotów danych 
Posiadają Państwo prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie 
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 
 
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia do projektu 
„Akademia Kolpinga dla Liderów Społecznych” w ramach w ramach rządowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  na lata 2021-2030. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w ww. projekcie. 
 
Dane kontaktowe administratora danych 
Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować na poniższe dane 
kontaktowe: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, adres 
email: info@kolping.pl. 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 
Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną 
 

 

 


