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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Warsztaty przyrodnicze „Mały Naukowiec” 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) 

zwanego dalej RODO* – informuje się, że:   

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego z siedzibą w Toruniu,  

ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod 

numerem KRS 0000338019, NIP 956 226 05 73, REGON 340651872, kom. +48 575 180 509. 

Inspektor Ochrony Danych 

Inspektorem ochrony danych jest Justyna Cembrzyńska, mail: kontakt@faj.org.pl. Adres do korespondencji: 

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń z dopiskiem: RODO. 

Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe przekazane w formularzu zgłoszeniowym w postaci imienia, nazwiska (rodzica/opiekuna oraz 

dziecka), nr telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia dziecka przetwarzane są wyłącznie na potrzeby organizacji i 

przeprowadzenia warsztatów przyrodniczych oraz na potrzeby dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz 

lit. c) RODO. Dla przetwarzania danych dla innych celów wymagana jest odrębna zgoda, chyba że przetwarzanie 

jest wynikiem obowiązku bądź uprawnienia nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa. 

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa 

w celu realizacji umowy bądź w zakresie i celu objętym zgody osoby, której dane dotyczą. 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba 

że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

Wśród odbiorców danych niezależnie od powyższych informacji znajdą się podmioty świadczące w ramach 

outsourcingu usługi na rzecz administratora danych osobowych na zasadach określonych odrębnymi umowami 

powierzenia w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania administratora i realizacji celu 

prowadzonej korespondencji. Mowa tu w szczególności o podmiotach świadczących usługi hostingu, 

administratorach poczty elektronicznej czy podmiotach zapewniających administratorowi obsługę prawną. 

Czas przetwarzania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia 

sprzeciwu, bądź zakończenia warsztatów przyrodniczych, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. 
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Prawa osób, których dane dotyczą 

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb 

realizacji usługi. W przypadku odmowy podania danych, nie będzie możliwa realizacja poszczególnych celów 

wskazanych wyżej. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy 

powiadomić administratora danych w dowolny sposób dający mu możliwość do zapoznania się z wolą osoby, 

której dane dotyczą. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. 

Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

 


