
 

 

Załącznik nr 8 do Regulaminu 

naboru wniosków o udzielenie 

grantu w projekcie „Kultura bez 

barier” 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Tożsamość administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13. 

Dane kontaktowe administratora 

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, 

telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 

poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

Cele przetwarzania 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja projektu pozakonkursowego 

pt. „Kultura bez barier”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 4.3. Dane będą przetwarzane w celu: 

• złożenia i oceny wniosku o udzielenie grantu, 

• zawarcia umowy o powierzenie grantu, 

• realizacji, rozliczenia i kontroli umowy o powierzenie grantu. 
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Podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy o powierzenie grantu), 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO realizacja przez administratora obowiązku prawnego.  

Źródło danych osobowych 

Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego za pośrednictwem tych jednostek. 

Kategorie danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe (w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, 

adres poczty elektronicznej, numer telefonu) w zakresie niezbędnym do realizacji celu 

przetwarzania. 

Okres, przez który dane będą przechowywane 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat po zakończeniu projektu 

pozakonkursowego pt. „Kultura bez barier”. 

Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz 

administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy lub 

utrzymania systemów informatycznych. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do 

ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom publicznym. 

Prawa podmiotów danych 

Przysługuje Państwu prawo: 

1) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania 

ich kopii; 

2) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych 

osobowych; 

3) na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych; 



 

 

5) na podstawie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych osobowych 

przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem 

przetwarzanie danych osobowych przez administratora. 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz 

o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu udziału w naborze 

wniosków o udzielenie grantu, zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz jej rozliczenia 

i kontroli. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Decyzje podejmowane wobec Państwa przez administratora nie będą opierały się wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 
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