
 
 

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w ramach zadania publicznego „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1”  

sfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 
 
Uprzejmie informujemy, że współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: 
1. Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. 

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl ePUAP: /umwm/esp. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@mazovia.pl. 

2. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dane kontaktowe: ul. Kłopotowskiego 6, lok. 59/60, 03-717 

Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-

mail: iod@frso.pl 

3. Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, dane kontaktowe: ul. Warecka 4/6, 00-040 

Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-

mail: iod@boris.org.pl 

4. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dane kontaktowe: ul. Nowy Świat 49/201, 00-042 Warszawa. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@fise.org.pl 

Pana/Pani dane osobowe: 

a) będą przetwarzane 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 (RODO), 

b) 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, na które organizacje 
otrzymały dotację z budżetu województwa, w celu zapewnienia Pani/Pana udziału w zadaniu publicznym oraz 
udokumentowania tego udziału w związku z rozliczeniem zadania lub kontrolą jego realizacji. Przetwarzanie odbywa 
się na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i f   RODO, 

c) mogą być udostępnione podmiotom wykonującym dla Pani/Pana świadczenia w ramach zadania publicznego (np. 
trenerom, doradcom), podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, 
podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego oraz innym podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, 

d) będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z zawartej umowy 
o realizację zadania publicznego (do 31.12.2029 r.) oraz nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa (w tym ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.) 

 
Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które przetwarzamy jest minimalny - imię, 
nazwisko, miejscowość zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, oraz nazwa, adres i dane kontaktowe organizacji/instytucji, 
którą Pan/Pani reprezentuje (jeśli dotyczy).  

 
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania,  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a także prawo do 
przenoszenia danych, 

c) wniesienia skargi na działania Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl) 

 
Współadministratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie zamierzają przekazywać Pani/Pana 
danych do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani organizacji międzynarodowej. 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału 
realizacji zadania publicznego, o którym mowa powyżej. 
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