
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ FUNDACJĘ INICJOWANIA ROZWOJU UP FOUNDATION 

  

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Fundację Inicjowania          
Rozwoju UP FOUNDATION z siedzibą w Gdańsku danych osobowych podanych przez           
uczestnika Konkursu Grantowego Fundusz Inicjowania Rozwoju w formularzu on-line .  

Na podstawie 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/Wt. („Rozporządzenie"), informujemy, że: 

1. Administrator danych i dane kontaktowe 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP         
FOUNDATION z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 9/4, 80-252 Gdańsk (dalej zwana              
„Administratorem”) wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy          
Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000393420, NIP:  
9571059793 REGON: 221509149 

Dane kontaktowe do Administratora: Natalia Siuda-Piotrowska (Koordynator Funduszu) tel.:        
664 899 125 e-mail: koordynator@upfoundation.pl 

2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w szczególności w celu           
przeprowadzenia postępowania konkursowego i oceny złożonego wniosku.  

Przetwarzanie danych nastąpi na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.  

Brak podania wskazanych danych uniemożliwi przeprowadzenie procedury konkursowej. 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie 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), w szczególności art.           
6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych. 

3. Odbiorcy udostępnionych danych osobowych 

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych,           
wymienioną w art. 4 pkt 9, Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe w trakcie ich               
przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:  

1) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony         
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w          
tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych          
osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie           
powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

2) donatorom; 
3) podmiotom, które działają w imieniu Administratora oraz przy pomocy których          

Administrator realizuje swoją działalność; 
4) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 
5) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, audytowe,        

konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową w zakresie określonym w pkt 2.  
4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 



Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (poza Unię           
Europejską) lub organizacji międzynarodowych. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu złożenia przez Panią/Pana formularza           
on-line do dnia zakończenia procesu rekrutacji projektów..  

6. Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje          
Pani/Panu: 

1) prawo żądania informacji, czy przechowane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli tak,           
jakie informacje są przechowywane i w jakim celu; 

2) prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, co umożliwia uzyskanie kopii           
danych osobowych, jakie Administrator posiada na Pani/Pana temat oraz sprawdzenie,          
czy dane te przetwarzane są zgodnie z prawem;  

3) prawo żądania sprostowania przechowywanych przez Administratora danych       
osobowych, w tym uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych oraz sprostowania         
niepoprawnych informacji; 

4) prawo żądania usunięcia danych osobowych, dzięki któremu może Pani/Pan żądać          
usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich          
przetwarzanie; 

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w związku z którym          
może Pani/Pan żądać zawieszenia przetwarzania danych osobowych; 

6) prawo do przenoszenia danych osobowych, co umożliwia pobranie od Administratora          
danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz        
przeniesienie danych do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie         
w formie elektronicznej; 

7) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku,         
gdy przetwarzanie zachodzi w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Ponadto         
przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu, jeżeli dane przetwarzane są w bezpośrednich          
celach marketingowych; 

8) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa            
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa; 

9) w przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, prawo           
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem            
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym        
profilowania, jeżeli takowe by nastąpiło, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego         
podejmowania decyzji dotyczących Pani/Pana z wykorzystaniem informacji osobowych       
lub sprzeciwu wobec profilowania. 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwi          
przeprowadzenie procedury konkursowej.  
W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana            
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
 


