
 

 

                                    

                                        

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w umowie/porozumieniu/oświadczeniu jest 

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny, 13-100 Nidzica, Kamionka 7, zwane dalej: "Administratorem".  

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny,                             

13-100 Nidzica, Kamionka 7, lub telefonując pod numer 600 859 988 lub 729 280 011.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celach: 

• dedykowanych rejestracji na platformy edukacyjnej – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych 

fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

• świadczenia usługi prowadzenia i obsługi konta Użytkownika w platformie edukacyjnej – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w 

zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO), 

• realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a 

ponadto obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w postaci konieczności realizacji wymogów 

wynikających z ustaw szczególnych, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j.), 

• kontaktu z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich wiadomości i 

zapytania, zarówno bezpośrednio w formie tradycyjnej oraz mailowej, jak i poprzez skorzystanie z 

elektronicznych formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z funkcjonowaniem platformy 

edukacyjnej. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do korzystania z platformy. 

5. Twoje dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane uwzględniając okres ich przechowywania  dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub 

zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. tj. przez okres 5 lat od zakończenia realizacji 

działania. 

6. Administrator przekaże Twoje dane podmiotom, którym ma obowiązek przekazywania danych na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia 

oraz ograniczenia przetwarzania danych.  



 

 

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.  

I.     Kategorie danych 

Z uwagi na charakter platformy edukacyjnej będziemy przetwarzać między innymi następujące Kategorie danych 

osobowych obejmują: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe (np. adres 

numer telefonu), dane dedykowane do procesu rejestracji i korzystania z platformy edukacyjnej. Kategorie danych 

będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą 

przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa. 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności 

do analizy lub prognozy aspektów dotyczących tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

 

…………………………………. 

(czytelny podpis)  


