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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
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. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „EBI Association” z siedzibą przy ul. Armii 
Krajowej 25, w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), tel. (32) 307 52 22.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji do projektu „ENTER Jastrzębie”, 
a przypadku wybrania Pani/Pana jako uczestnika projektu, także w celu uczestnictwa w niniejszym projekcie. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako uczestnika projektu, podstawę 
przetwarzania stanowić będzie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W 
sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w 
niniejszych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na 
jego polecenie, w szczególności BLUEFORM Marcin Kozłowski zapewniającemu wsparcie informatyczne na rzecz 
Administratora. W związku z uprawnieniem kontroli prawidłowości wykonywania zadania publicznego, odbiorcą 
Pani/Pana danych osobowych może być także Zleceniodawca projektu powierzający zadanie publiczne w 
dziedzinie wspomagania rozwoju gospodarczego, tj. Miasto Jastrzębie-Zdrój reprezentowane przez Prezydenta 
Miasta.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu i obowiązkowy okres 
archiwizacji dokumentacji projektowej tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, 
w którym Administrator realizował zadanie publiczne w postaci niniejszego projektu, oraz do momentu 
przedawnienia roszczeń. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia (jeśli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 
w inny sposób przetwarzane), ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora). 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w procesie 
rekrutacji do projektu. Niepodanie danych spowoduje niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacji do projektu, 
a w konsekwencji także niemożność zawarcia i realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków.  

9. Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

 
 


