
Klauzula informacyjna Administratora Danych  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

 

Administrator Pani/Pana danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Twórczych Kobiet wpisana do 

Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000306144, kontakt poprzez Biuro FUNDACJI  ul. Bobrowiecka 9, lok. G-8, 00-

728  Warszawa, Telefonicznie: 725-25-62-11, lub poprzez  email: cnol@kobiety.med.pl 

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

  

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a, b, c lub f  RODO.  

2. Państwa dane będą przetwarzane w związku z działalnością statutową Fundacji  

Twórczych Kobiet, zwaną dalej Fundacją, w celach: 

a. rekrutacji, uczestnictwa, dokumentacji oraz zorganizowania wydarzenia edukacyjnego 

z wykorzystaniem formy stacjonarnej, hybrydowej i on-line  

b. zawarcia i realizacji umów oraz rachunkowości  

c. udostępniania materiałów informacyjnych i publikacji przygotowanych przez Fundację  

d. ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia edukacyjnego 

3. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy wyrażeniu zgody jest niezbędne 

do uczestnictwa w wydarzeniu edukacyjnym. Udzielenie zgody w pozostałych 

przypadkach jest dobrowolne.  

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa i zadań statutowych Fundacji, jak 

również w celach statystycznych i archiwalnych  

5. Dane nie są przekazywane celowo przez Administratora poza obszar EOG chyba, że 

wymaga tego prawo albo w celach realizacji usługi.   

6. Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie 

będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie 

tradycyjnej. 

 



Odbiorcy danych osobowych 

1. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym oraz podmiotom 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów prawa, także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę 

powierzenia danych w związku ze świadczeniem usług takich jak: usługi 

teleinformatyczne, księgowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, udostępniające 

platformę komunikacyjną, edukacyjną, system zapisów na wydarzenia, generowania 

umów, faktur i innych usług niezbędnych do organizacji wydarzeń. 

2. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych 

podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz 

infrastruktury IT, podmioty te mogą działać poza EOG, co może powodować 

przekazywanie danych poza obszar EOG. Dane będą należycie chronione w oparciu o 

obowiązujące przepisy, które są na różnym poziomie w różnych krajach, ale z 

uwzględnieniem analogicznego poziomu ochrony w stosunku do przepisów UE 

stosowanego  przez odbiorców danych (np. certyfikat privacy shield) .  

 

Okres przechowywania danych 

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której 

zostały one zebrane, przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych, a po tym 

czasie przez okres wymagany do celów statystycznych, roszczeniowych i archiwalnych  

bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, jak 

również do czasu osiągnięcia celu wynikającego z przepisów prawa o rachunkowości. 

Dane zebrane w celach zaspokojenia potrzeb działalności Administratora, czyli danych 

niezbędnych do realizacji zadań ciążących na Administratorze, będą przechowywane 

przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

1. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub na adres 

mailowy cnol@kobiety.med.pl  

2. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy cnol@kobiety.med.pl  

3. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

a. Podanie przez Państwa danych osobowych, w przypadku zgody jest  dobrowolne 

lecz niezbędne do realizacji umowy uczestnictwa w wydarzeniu edukacyjnym, a 

niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy  
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