
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Warszawskie Seminarium 

Aksjologii Administracji z siedzibą w Warszawie, z siedzibą przy ul. Ryżowej 24G (02-483, 

Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000771354. 

2. Z Administratorem danych mogą się Państwo skontaktować poprzez wysłanie wiadomości e-

mail na adres: kontakt@wsaa.pl.  

3. Mogą Państwo także skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: 

IOD@wsaa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor 

Ochrony Danych”.  

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

a. uczestniczenie w konkursie organizowanym w ramach programu Administracja pod 

Kontrolą, 

b. wypełnianie obowiązku sprawozdawczego nałożonego przez Dysponenta Funduszu, 

c. marketingu bezpośredniego własnych projektów i działań,  

d. realizacji celów statutowych Fundacji, 

e. ewentualnego zawarcia i wykonania umowy, 

f. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 5 lat od zakończenia realizacji 

projektu.  Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia 

roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez 

przepisy prawa. 



 

6. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz 

Administratora. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane poza obszar EOG. 

8. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania ich kopii, prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani / Pana danych. Dla celów dowodowych 

Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 

9. Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż 

przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy 

określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.  

10. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, 

organizowanym w ramach programu Administracja pod Kontrolą. Bez podania danych udział w 

projekcie jest niemożliwy. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez: 

1) Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości – Ministra Sprawiedliwości  

2) Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji 

swoich danych osobowych przekazanych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu dotyczącym 

przeciwdziałania przestępczości w ramach pomocy udzielanej ze środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości?  

 

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:  

 

1. Administrator danych i dane kontaktowe  

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych będą:  

1) Dysponent Funduszu – Minister Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie. Może się Pani/Pan z nim 

skontaktować listownie: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;  

2) Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 24g. Może się 

Pani/Pan z nim skontaktować mailowo przy pomocy adresu email: kontakt@wsaa.pl 

2. Inspektor ochrony danych i dane kontaktowe  



 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Ministerstwie Sprawiedliwości jest pan Tomasz Osmólski. Dane 

kontaktowe: Tomasz Osmólski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, email: 

iod@ms.gov.pl  

3. Cele przetwarzania danych osobowych  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach dotyczących: realizacji świadczeń 

sfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, realizacji obowiązków wynikających z umowy, o której 

mowa w punkcie 6, rozliczenia środków z Funduszu Sprawiedliwości przekazanych na podstawie umowy, o której 

mowa w pkt 6, lub wypełniania obowiązku prawnego, w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej.  

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych  

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 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), w szczególności art. 6 oraz art. 7 rozporządzenia; ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.; celem 

realizacji interesu prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 676 z późn. zm.) – w szczególności art. 43 – dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości oraz 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (tj. Dz. U. 2019 poz. 683) – w 

szczególności Działu V rozporządzenia.  

5. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.  

Dane, które będą przetwarzane, to imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych 

może spowodować brak możliwości skorzystania ze świadczenia sfinansowanego ze środków z Funduszu 

Sprawiedliwości.  

6. Odbiorcy danych  

W związku z umową z dnia 13 sierpnia 2020 r. o numerze DSF-11-7211-73-2020 współadministratorem danych 

osobowych jest: Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. 

7. Okresy przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.  

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych,  

b. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  

c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w 

punktach 1 i 2 powyżej).  

Prawo wycofania zgody  



 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane we wniosku, 

inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie) – ma Pani/Pan 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę 

można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany wyżej adres korespondencyjny.  

Prawo wniesienia skargi do organu  

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: Biuro Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

 

data i miejsce:  

 

 

podpis: 

 

 

 

………………………………………… 

 

 


