
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych RODO 

Szanowni Państwo,  

 

w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. 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), pragniemy prze-

kazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.  

 

 

1. Administratorem danych jest Fundacja Dr Seidla, 01-100 Warszawa, ul. Człuchowska 

12A. 

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: 

a. imiona i nazwisko; 

b. nr PESEL; 

c. data urodzenia; 

d. miejsce urodzenia; 

e. obywatelstwo; 

f. nr dokumentu tożsamości; 

g. miejsce wydania dokumentu / podmiot wydający dokument; 

h. miejsce zameldowania w Ukrainie; 

i. miejsce zamieszkania / adres korespondencyjny w Polsce; 

j. adres email; 

k. nr telefonu; 

l. dodatkowe informacje zawarte w ankiecie dla studenta. 

3. Administrator przetwarza Państwa dane w związku z udziałem w projekcie - Stypen-

dium im. J. Arcta, oraz: 

a. komunikowania się z państwem na temat świadczonych przez nas usług i udzie-

lanych informacji; 

b. zajęcia się państwa zapytaniami i wnioskami; 

c. obsługą dokumentacji niezbędnej do prowadzenia projektu. 

4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału 

w projekcie. 

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób: 

a. pisemnie na adres: Fundacja Dr Seidla, 01-100 Warszawa, ul. Człuchowska 

12A; 

b. telefonicznie pod numerem telefonu: 22 837 38 70; 

c. mailowo na adres: fundacja@fundacjadrseidla.org.pl. 

6. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie wypeł-

nionej ankiety uczestnictwa w projekcie - Stypendium im. J. Arcta. 

7. Przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b. prawo do sprostowania danych osobowych; 

c. prawo do usunięcia danych osobowych; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. prawo do przenoszenia danych; 

f. prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych. 



8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez 

Fundację Dr Seidla i upoważnione osoby/ podmioty działające na jej zlecenie i w jej  

imieniu. 

9. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie trwać nasza ak-

cja. W momencie zakończenia naszej współpracy, zachowamy Państwa dane osobowe 

na okres, który pozwoli nam prowadzić naszą dokumentację dla celów analizy/audytu; 

spełnić prawne wymogi przechowywania dokumentacji; obronić lub wnieść roszczenia 

prawne; zająć się ewentualnymi skargami. 

10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy po-

wszechnie obowiązujących przepisów prawa.  


