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Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w 

ramach projektu  „Przeciw Uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2021.”  
  

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 

119), zwanego dalej RODO, Fundacja Pozytywnej Profilaktyki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 

60, wpisana do KRS za numerem 0000607820, informuje że:  

1. Administratorem danych, w tym danych osobowych, pozyskanych w ramach realizacji projektu 

„Przeciw Uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2021.” jest Fundacja Pozytywnej Profilaktyki z 

siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65; e-mail: biuro@pozytywnaprofilaktyka.org , 

reprezentowana przez Sławomira Pietrzaka – Prezesa Zarządu.  Z administratorem danych 

można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@pozytywnaprofilaktyka.org, lub pisemnie 

na adres siedziby Administratora.  

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b i f RODO wyłącznie dla celów 

realizacji przez Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zadania publicznego finansowanego ze środków 

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach rozstrzygnięcia  „konkursu wniosków 

na realizację w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze 

środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych określonych w  art. 88 ust. 4 pkt  5 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 r., poz. 1540 z późn. 

zm) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1) i art. 14 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.)”. 

3. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Administrator przekazuje dane 

osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub wiążących go umów, w tym 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie niezbędnym do rozliczenia 

realizacji zadania publicznego, o którym mowa w punkcie 2.  

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację Pozytywnej Profilaktyki przez okres 5 lat od 

ukończenia realizacji przez Fundację Pozytywnej Profilaktyki zadania publicznego określonego w 

ustępie 2, czyli do dnia 31.12.2026 r., a po tym okresie zostaną trwale usunięte.  

7. Osobie biorącej udział w projekcie „Przeciw Uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2021. 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz – 

w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania.  

8. Osobie biorącej udział w projekcie „Przeciw Uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2021.” 

przysługuje w zakresie ochrony danych osobowych prawo wniesienia skargi na działania Fundacji 
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Pozytywnej Profilaktyki do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych 

osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie  jest obowiązkowe i nie wiąże się z żadnym 

wymogiem ustawowym ale odmowa podanie danych wiąże się z konsekwencjami w postaci 

niespełnienia kryteriów formalnych uczestnictwa w  projekcie „Przeciw Uzależnieniom – 

Skuteczny Samorząd. 2021.” 

 

Wrocław, dnia 5 maja 2021 roku. 

 


