
 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańska Fundacja Rozwoju 

Gospodarczego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, fundacja@gfrg.gda.pl,  

KRS: 0000593693, NIP: 957-108-26-45, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ  

w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:  

a) w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną - w przypadku jej zawarcia  

lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie – przed zawarciem umowy, 

na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych lub  

b) w celu realizacji obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub  

c) w innym celu, jakiego dotyczy sprawa, w jakiej nadawca skierował maila  

do Administratora, co stanowi uzasadniony interes Administratora, jakim jest 

realizacja jego działań statutowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

chyba że będzie to wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa  

(np. organom administracji publicznej).  

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

obowiązków, o których mowa w pkt 2) powyżej, a po tym czasie przez okres 

 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

w tym – w przypadku gdy dotyczy – podane dane będą przechowywane przez okres 

realizacji zawartej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń; dane zawarte  

w wystawionych dokumentach księgowych przechowywane będą przez Administratora 

przez okres przechowywania odpowiedniej dokumentacji księgowej na cele 

podatkowe.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia (w zakresie możliwości technicznych Administratora oraz 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych.  



 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie 

warunkuje możliwość podjęcia działań przed zawarciem umowy jak i zawarcie samej 

umowy oraz jej wykonywanie lub realizację innej sprawy, jakiej dotyczy skierowany  

do Administratora e-mail; podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być 

obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa.  

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym również w formie profilowania.  

 


