
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Nazwisko: 

Imię (imiona):

Data urodzenia: 

Oświadczam, że powyższe oświadczenie jest zgodne z prawdą.

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie, w celach nawiązywania kontaktu w
zakresie współpracy w przyszłości z Administratorem - Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie, w celach związanych i❑  wynikających
z zawartej z Administratorem - Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul.
Żurawia 43, 00-680 Warszawa, umowy zlecenie/dzieło/współpracy. 

(data i podpis osoby składającej kwestionariusz)

INFORMACJA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych współpracownika

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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Fundacja  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej   im.  Jerzego  Regulskiego  z  siedzibą
w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresami: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie:  kadry@frdl.org.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej –  Podlaskie Centrum Białystok: frdl-pc@frdl.bialystok.pl
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Bydgoszcz: info@bydgoszcz-frdl.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku: biuro@gdansk.frdl.pl
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach:biuro@okst.pl
Świętokrzyskie Centrum FRDL w Kielcach: centrum@frdl.kielce.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie: mistia@mistia.org.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie:info@frdl.lublin.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi: biuro@frdl-lodz.pl
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej:biuro@opole.frdl.pl
FRDL – Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie:post@frdl.rzeszow.pl
Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: centrum@frdl.szczecin.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze: biuro@frdl.mazowsze.pl
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Biuro FRDL we Wrocławiu: biuro@okst.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze:sekretariat@frdl.org

2. Administrator  w  związku  z  uczestnictwem  w  webinariach  oraz  wideokonferencjach  będzie  przetwarzał  następujące  rodzaje  danych
osobowych:   adres email,   imię,  nazwisko, oznaczenie pracodawcy, stanowisko służbowe, Pani/Pana głos, o ile będzie udostępniony,  a
Pani/Pan wykorzysta funkcjonalność dokonywania wypowiedzi  w trakcie webinarium bądź wideokonferencji, Pani/Pana wizerunek, o ile
będzie udostępniony, a Pani/Pan wykorzysta  funkcjonalność udostępnienia wizerunku w trakcie webinarium bądź wideokonferencji,  Inne
dane, które Pani/Pan udostępni podczas trwania webinarium bądź wideokonferencji – w formie tekstowej, graficznej bądź jakiejkolwiek
innej technicznie dostępnej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach:

a) nawiązania kontaktu w celu zawarcia z Panią/Panem umowy zlecenie/dzieło/współpracy, na podstawie zgody w oparciu o art. 6
ust. 1 lit. a) RODO,

b) związanych i wynikających z zawartej z Panią/ Panem umowy zlecenie w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
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c) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

d) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim
przewidują to przepisy szczególne, 

e) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora,

f) nawiązywania kontaktu w zakresie współpracy w przyszłości z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w
imieniu administratora: pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich
obowiązków,  podmiotom którym powierzymy przetwarzanie  danych osobowych w szczególności:  dostawcom zewnętrznych systemów
teleinformatycznych  wspomagających  naszą  działalność  tj  do  prowadzenia  rozliczeń,  księgowości,  działalności  marketingowej  oraz
udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, webinariów, podmiotom audytującym
naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

5. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze świadczenie
usług  przez  naszych  podwykonawców  przy  realizacji  wsparcia  dla  usług  teleinformatycznych  oraz  infrastruktury  IT,  marketingowych,
podmioty te mogą działać poza EOG, co może powodować przekazywanie danych poza obszar EOG. Dane będą należycie chronione w
oparciu zawarte z nami tzw. Standardowe klauzule umowne  zaakceptowane przez Komisję Europejską.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 2 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w tym celu,

b) pkt 2 b) będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, bądź do czasu wycofania przez Pana
zgody na przetwarzanie w tym celu,

c) pkt 2 c) będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej z Panią/ Panem umowy,

d) pkt 2 d) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

e) pkt 2 e) będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora,
bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

f) pkt 2 f) będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności statutowej przez Administratora, bądź do czasu wycofania
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w tym celu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Prawo można zrealizować  osobiście, korespondencyjnie lub na adres mailowy 
wskazany w pkt 1.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 2 a) i f) w każdym czasie.  Prawo można zrealizować  osobiście,
korespondencyjnie lub na adres mailowy wskazany w pkt 1.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  złożenia  sprzeciwu  w  zakresie  przetwarzania  wskazanego  w  pkt  2  e)  wobec  przetwarzania  danych
osobowych  w celu  wykonania  prawnie  uzasadnionych  interesów realizowanych  przez  Administratora,  przy  czym prawo sprzeciwu nie
będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana
interesów,  praw  i  wolności,  w  szczególności  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń.  Prawo  można  zrealizować   osobiście,
korespondencyjnie lub na adres mailowy wskazany w pkt 1.

10. Na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) i f) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym
ani warunkiem zawarcia umowy, ale ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani
warunkiem zawarcia umowy.

13. Podanie  danych  osobowych,  o  których  mowa  w  pkt  2  c)-e)  jest  niezbędne  do  realizacji  zawartej  z  Panią/Panem  umowy,  bądź  jest
wymogiem  ustawowym,  jest  Pani/Pan  zobowiązany  do  ich  podania,  a  ich  niepodanie  uniemożliwi  realizację  zawartej  z  Panią/Panem
umowy.

14. W  stosunku  do  Pani/Pana   nie  będą  podejmowanie  czynności  polegające  na  zautomatyzowanym  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.
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