Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Poniższa informacja dotyczy uczestników projektów realizowanych przez Stowarzyszenie BORIS:
- Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Rozwój ekonomii społecznej w subregionie warszawsko-wschodnim
na terenie powiatów: legionowskiego, mińskiego, otwockiego, wołomińskiego;
- Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Żyrardowie, na
terenie powiatów: grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego.
W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są zbierane, ponieważ korzysta Pani/Pan ze wsparcia w ramach zadania
Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Rozwój ekonomii społecznej w subregionie warszawsko-wschodnim,
bądź Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Żyrardowie,
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pani/Pana dane będą
przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 4 ust.
1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu
udokumentowania Pani/Pana udziału w realizacji ww. zadania publicznego.
Realizacja zadania publicznego podlega dokumentowaniu i kontroli - która może odbyć się do 5 lat po
zakończeniu zadania - dlatego w celu udziału w zadaniu podanie danych jest niezbędne (na podstawie
art. 6 ust 1 lit. e i f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (…) (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania danych
skutkować będzie brakiem możliwości udziału w ww. zadaniu publicznym.
Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny
- imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejscowość zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
nazwa, adres i dane kontaktowe organizacji/instytucji (jeśli istnieje).
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
1. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa, tel. (22) 622 33 06, e mail:
mcps@mcps.com.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mcps.com.pl.
2. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (Warszawa 00-040 ul. Warecka 4/6,
nr KRS: 0000149445).
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@boris.org.pl,
Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?
Pani/Pana dane będą udostępnione podmiotom wykonującym dla Pani/Pana usługi na rzecz BORIS w
ramach zadania (np. trenerom, doradcom).

Zadanie „Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Rozwój ekonomii społecznej w subregionie warszawsko-wschodnim” oraz
„Efektywnie-Fachowo-Skutecznie. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Żyrardowie” są współfinansowane ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Pani/Pana danych osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.
Przez jaki okres dane będą przechowywane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2026 r. (taki jest wymóg zapisany w umowie
o realizację zadania publicznego).
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
Pozostałe informacje
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
• Po zakończeniu realizacji zadania Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do celów
statystyczno-sprawozdawczych, wynikających z umowy z Województwem Mazowieckim.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą
również przekazywane organizacjom międzynarodowym.
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