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Klauzule informacyjne z art. 13 RODO 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Europy Lokalnej, ul. Stefana Okrzei 

41B/40, 25-526 Kielce oraz Fundacja Instytut Świętokrzyski, ul. Edwarda Meissnera 22A, 25-634 Kielce; 

 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Centrum Europy Lokalnej jest możliwy 

poprzez e-mail: iod@fundacja-cel.pl, telefon 41 230-23-10; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu obsługi zadania 

publicznego „Centrum Wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim” sfinansowanym ze 

środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa w ramach Rządowego 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu rozliczenia zadania publicznego „Centrum 

Wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim” w celach promocyjnych, reklamowych czy 

edukacyjnych Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, a po zakończeniu 

realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez okres 5 

lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zadanie publiczne realizowano; 

 Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej dla Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, mającego siedzibę przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 

Warszawa w trakcie realizacji zadania publicznego „Centrum Wspierania Innowacji Społecznych w woj. 

świętokrzyskim” jak i po jego zakończeniu; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ** 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie 

wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w zadaniu 

publicznym. 
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