Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec pracowników JST/AO
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przekazywana na podstawie art. 14 RODO 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”):
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2)

3)
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7)
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W związku z faktem wskazania Pani/Pana, jako osoby do kontaktu w ramach wykonania
umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu Lokalny Animator Sportu zawartej
pomiędzy Jednostka Samorządu Terytorialnego/Administratorem Orlika (dalej: „JST/AO”)
a Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym (dalej: „Umowa”),
administratorem Pani/Pana danych osobowych stał się Instytut Sportu - Państwowy Instytutu
Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-982) przy ul. Trylogii nr 2/6, telefon Centrala: (22)
569 99 99, adres e-mail: insp@insp.waw.pl (dalej: „Administrator Danych”);
Przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu umożliwienia wykonania Umowy i dla
usprawnienia kontaktów wzajemnych w związku z Umową w oparciu o prawnie
usprawiedliwiony interes Administratora Danych (art. 6 ust, 1 lit. f) RODO), którym jest
kontaktowanie się z pracownikami JST/AO w celu wykonania Umowy;
Przetwarzanie Pani/Pana danych może nastąpić również w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes Administratora Danych, o
którym mowa w art. 6 ust, 1 lit. f) RODO polegający na zabezpieczeniu się przed
ewentualnie kierowanymi przeciwko niemu roszczeniami w związku z wykonaniem
Umowy;
Przetwarzanie danych osobowych następuje również w celach archiwalnych zgodnie z
ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
2019 poz.553 ze zm.) na postawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko,
służbowy numer telefonu oraz służbowy adres e-mail;
Źródłem pozyskania przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych jest druga
strona Umowy – Pani/Pana pracodawca tj. Jednostka Samorządu Terytorialnego/AO
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do kontrolowania
realizacji Projektu Lokalny Animator Sportu w szczególności ministrowi właściwemu ds.
kultury fizycznej i turystyki. Pani/Pana mogą być udostępniane innym podmiotom
współpracującym z Administratorem w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają
wsparcia Administratorowi w zakresie administrowania systemami informatycznymi
wykorzystywanymi przy realizacji Programu.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora Danych, z
przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z
przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie m.in.
od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy zaś po tym okresie
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt przyjętego przez Administratora Danych zgodnie z ustawą z dnia
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 poz. 553
ze zm.) w zależności od tego, który z okresów będzie dłuższy.
Administrator Danych nie będzie prowadzić wobec Pani/Pana profilowania i nie będą wobec
Pani/Pana podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.

14) Może Pani/Pan skontaktować się z Administratora Danych pisząc na jego adres
korespondencyjny
lub
wysyłając
wiadomość
na
adres
poczty
elektronicznej: iodo@insp.waw.pl.

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób reprezentujących JST/AO
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przekazywana na podstawie art. 13 i 14 RODO 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”):
1) W związku z faktem wskazania Pani/Pana, jako osoby uprawnionej do reprezentowania
Jednostki Samorządu Terytorialnego/Administratora Orlika (dalej: „JST/AO””) w tym
do zawarcia umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu Lokalny Animator
Sportu z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym (dalej: „Umowa”),
administratorem Pani/Pana danych osobowych stał się Instytut Sportu - Państwowy
Instytutu Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-982) przy ul. Trylogii nr 2/6, telefon
Centrala: (22) 569 99 99, adres e-mail: insp@insp.waw.pl (dalej: „Administrator
Danych”);
2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobach następuje w związku z realizowaniem przez
Panią/Pana czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu. Pani/Pana dane są
niezbędne do zawarcia Umowy, w tym do przeprowadzenia przez Administratora danych
weryfikacji umocowania do zawarcia takiej umowy, jak również do prawidłowej
realizacji takiej umowy, która może wymagać m.in. nawiązywania kontaktu z
reprezentantami JST/AO. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
3) Przetwarzanie danych osobowych następuje również w celach archiwalnych zgodnie z
ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U. 2019 poz.553 ze zm.) na postawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych może nastąpić również w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes Administratora
Danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na zabezpieczeniu się
przed ewentualnie kierowanymi przeciwko niemu roszczeniami w związku z
wykonaniem Umowy;
5) Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pan danych osobowych: imię i nazwisko,
reprezentowany podmiot, pełniona funkcja w podmiocie, który Pani/Pan reprezentuje,
dane kontaktowe.
6) Jeżeli nie przekazała nam Pani/Pan swoich danych bezpośrednio, źródłem pozyskania
przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych jest podmiot, w którego
imieniu Pani/Pan działa. W sytuacji, w której jest Pani/Pan członkiem organu tego
podmiotu, Pani/Pana dane osobowe mogliśmy pozyskać z właściwego rejestru (np.
Krajowego Rejestru Sądowego) lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do
kontrolowania realizacji Projektu Lokalny Animator Sportu w szczególności ministrowi
właściwemu ds. kultury fizycznej i turystyki. Pani/Pana mogą być udostępniane innym
podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie i w celu, w jakim podmioty
te udzielają wsparcia Administratorowi w zakresie administrowania systemami
informatycznymi wykorzystywanymi przy realizacji Programu, a także podmiotowi,
który zapewnia Administratorowi narzędzie informatyczne do zawarcia Umowy tj.
Autenti sp. z o.o.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora Danych,
z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
10) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa
11) Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają
z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie
m.in. od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych.
12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy zaś po tym
okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt przyjętego przez Administratora Danych zgodnie
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U. 2019 poz. 553 ze zm.) w zależności od tego, który z okresów będzie dłuższy.
13) Administrator Danych nie będzie prowadzić wobec Pani/Pana profilowania i nie będą
wobec Pani/Pana podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
14) Może Pani/Pan skontaktować się z Administratora Danych pisząc na jego adres
korespondencyjny
lub
wysyłając
wiadomość
na
adres
poczty
elektronicznej: iodo@insp.waw.pl.

