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Załącznik nr 6 do Regulaminu X. edycji  

projektu „Oblicza Dialogu”  

 

Oświadczenie Koordynatora Projektu na temat zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

Wyrażam zgodę przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

Projektu i wynikających z treści regulaminu  (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn.. zm. i Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady 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). Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu projektu i akceptuję 

jego treść.  
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Totus 

Tuus 30, 30-610 Kraków, tel. 12 422 30 44 e-mail: instytut@idmjp2.pl, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-

mail:iodo@idmjp2.pl lub listownie na adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Totus 

Tuus 30, 30-610 Kraków, Anna Orkisz Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane, lub do momentu wycofania zgody. 

4. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu realizacji projektu, w szczególności w celu: 

umożliwienia uczestnikom wzięcia udziału w Projekcie, prowadzenia korespondencji email, , wydania certyfikatów w 

ramach Projektu. 

5. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych/ danych mojego dziecka. 

Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

6. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (zgodnie z Art. 

7 ust. 3 RODO) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, przeniesienia danych do innego administratora (na zasadach określonych w RODO), wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes. Zgodnie z wnioskiem Administrator 

przekazuje informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych (jeśli dotyczy). Szczegółowe zasady 

korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, tj. 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Okres przechowywania danych osobowych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu w 

zakresie realizowanych celów i wydanych zgód, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym 

w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń. Archiwizacja dotyczy okresu 

wynikającego z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (ustawa z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2018 poz. 217 ze zm.), zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt 

organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają 

zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1- 4 RODO. 

 

 

 

…………………………………                                           ………………………………….. 

Miejscowość, data                                                                   Podpis osoby udzielającej zgody 
 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna RODO w zakresie art. 13 

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  – dalej zwane RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 

2016 r.) oraz zgodnie ze sprostowaniem (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r.)  do ww. rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE). 


