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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Uczestnik/opiekun prawny 

projekt PFRON 
 
 
Zgodnie z art. 13 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), informuję iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Między Niebem a Ziemią z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Kazimierza Wielkiego 1, (50-077) Wrocław, posiadająca NIP: 8971773737, REGON: 021526326, KRS: 
0000385861, w dalszej części zwana „Fundacją” lub „Administratorem”. 
 

2. Z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres  
e-mail: fundacja@miedzyniebemaziemia.pl lub pocztą na adres Administratora; 

 
3. Dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu rekrutacji uczestników projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością 
sprzężoną” w dalszej części zwanego „Projektem”,  

b) w celu należytego wykonania Projektu w tym w szczególności zrealizowania świadczeń na rzecz uczestników 
/ beneficjentów ostatecznych Projektu,  

c) w celu, wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w zakresie sprawozdawczości, 
rachunkowości i innych. 

 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art. 6 ust.1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. c) i d)   

RODO] w zakresie rozliczeń i innych; 
b) wykonanie świadczeń na rzecz uczestników / beneficjentów ostatecznych Projektu [art. 6 ust.1 lit b) i e), 

art. 9 ust. 2 lit. c) i d)   RODO]; 
c) prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust.1 lit f), art. 9 ust. 2 lit. c) i d)  RODO] – wypełnienie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, aby nie narazić się na kary finansowe i wszelką inną 
odpowiedzialność; 

d) zgoda  podmiotu danych [art.6 ust.1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a)  RODO) – jeżeli wykorzystanie danych 
osobowych nie jest konieczne do wykonywania umowy cywilnoprawnej, realizacji obowiązku prawnego lub 
nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

 
5. Dane osobowe uczestników / beneficjentów ostatecznych Projektu zostaną przekazane do innego administratora 

danych osobowych jakim jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwany dalej: 
„PEFRON” z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13, który na podstawie przepisów obowiązującego 
prawa będzie niezależnym administratorem danych osobowych. Dane osobowe uczestników / beneficjentów 
ostatecznych Projektu przekazywane będą do PEFRON za pośrednictwem Systemu Ewidencji Godzin Wsparcia 
tzw. EGW. 
 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi potrzebne 
do zrealizowania Projektu, w tym w szczególności usługi informatyczne, prawne, audytorskie, księgowe etc. 
Ze wszystkimi odbiorcami danych osobowych Administrator posiadać będzie zawarte umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

 
 

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Projektu oraz przez wymagany w świetle obowiązującego 
prawa okres po zakończeniu Projektu, w celu archiwizowania danych lub kontroli prawidłowości zrealizowania 
Projektu tj. nie krócej niż przez okres 5 lat liczonych od zakończenia Projektu. W przypadku przetwarzania 
danych na podstawie zgody dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania. 
 

8. Każda osoba posiada: 
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a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;  
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO; 
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Wskazane żądania mogą być wnoszone adres e-mail: fundacja@miedzyniebemaziemia.pl lub pocztą na adres 
siedziby Fundacji. 

9. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy prawa, ma 
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

10. Podanie danych osobowych w celu rekrutacji i realizacji Projektu nie jest warunkiem ustawowym ani umownym 
jednakże jest ono niezbędne, brak podania danych osobowych uniemożliwiać będzie udział w rekrutacji do 
projektu oraz Projekcie.  

 
11. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

(przetwarzanie bez udziału człowieka). 
 
 


