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Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka (dalej: „Administrator”) jest          
Stowarzyszenie „Na Styku” z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 76/78, lok. 223, kod pocztowy:              
80-244 Gdańsk, NIP: 583 285 42 41, REGON 192994891  

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby             
(j.w.) lub pocztą elektroniczną na adres: administracja@nastyku.org  

3. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek dziecka przetwarzane będą w związku z udzieloną zgodą na              
wykorzystanie wizerunku Pani/Pana dziecka w celu realizacji międzynarodowej kampanii podnoszącej          
świadomość problemów globalnych w ramach realizacji projektu “Get up and Goals! Global education             
time: an international network of learning and active schools for SDGs” współfinansowanego przez             
Unię Europejską. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą             
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami          
danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na            
podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być          
podmioty uprawione do rozliczania i kontroli działalności Stowarzyszenia "Na Styku" z zachowaniem            
obowiązujących przepisów prawa, w tym organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne, podmioty            
świadczące usługi księgowe, prawne, hostingowe, usługi poczty elektronicznej oraz usługi          
teleinformatyczne na rzecz Administratora. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora przy użyciu            

platformy internetowej firmy Google, która zapewnia standardy ochrony danych osobowych zgodne z            
RODO. W żadnym innym przypadku Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii             
Europejskiej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej            
celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.           
Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji projektu Get up and Goals, a po jego                
zakończeniu liczonym od dnia rozliczenia projektu przechowywane przez 5 lat zgodnie z wytycznymi             
grantodawcy (Komisji Europejskiej). 

8. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo dostępu przysługujące           
osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (na              
podstawie art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie              
art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), prawo do              
przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO). 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan             
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym          
profilowaniu. 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.  

11. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek Pani/Pana dziecka będą przetwarzane elektronicznie i ręcznie,            
zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celem przetwarzania, o którym mowa w pkt 3. 

 
 

Data…………………….                 Podpis…………………………... 
 


