
 

Klauzula informacyjna dla uczestników projektu  
„Kubusiowy ogród w Gorlicach i Miechowie” 

Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora projektu jest niezbędne dla celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora projektu i wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
ASMIR Sp. z o.o. 
31-236 Kraków 
ul. ks. Józefa Meiera 20G/1B 
NIP 9452184500 
jako Organizator projektu  

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  
z administratorem danych osobowych na adres email: centrumdzieckakrakow@wp.pl  lub pisemnie na 
adres w/w siedziby administratora. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak również na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 
realizacji projektu oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa przez okres dwóch lat od dnia 
31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków,  
w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. 

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu udziału  
w projekcie. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty zewnętrzne, którym 
administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe, na mocy przepisów 
prawa, w celach kontrolnych, w celu zapobiegania przestępczości oraz w celu ustalenia, dochodzenia 
i obrony roszczeń, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora poprzez 
świadczenie usług z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatycznych, doradczych, 
szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, kadrowych, windykacyjnych 
oraz pomocy prawnej.  

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 
lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; prawo 
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


