
 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Wnioskodawców lub osób wskazanych przez 

Wnioskodawców do kontaktu przy złożeniu Wniosku z Fundacją „Fundusz Grantowy dla 

Płocka”  

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

1.  Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 8 lok. 3 , 09-400 Płock. 

(dalej: Fundacja) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.  

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym, pod adresem e-mail: 

kontakt@fundusz-grantowy.pl lub pod numerami telefonów: 24 367 44 44, 601 07 05 06.  

3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do Fundacji przez ............................................... 

- podmiot współpracujący z Fundacją lub zamierzający współpracować z Fundacją i stanowią, w 

zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do reprezentacji Wnioskodawcy lub dane 

kontaktowe.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację, w zależności od rodzaju 

współpracy, w następujących celach:  

a) realizacji Konkursu Grantowego dla organizacji pozarządowych oraz dla osób indywidualnych i 

grup nieformalnych oraz zobowiązań opisanych w Regulaminie Konkursu Grantowego, a także 

wykonania obowiązków wynikających z umowy z Fundacją, której stroną jest/będzie podmiot 

wskazany w pkt 3, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez podmiot 

wskazany w pkt 3, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnień do reprezentacji, kwalifikacji osób 

wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji , kontroli 

należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy oraz zachowania zasad poufności;  

b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym roszczeń 

pomiędzy Fundacją a Panią/Panem lub pomiędzy Fundacją a podmiotem wskazanym w pkt.3. 

5.  Podstawą prawną przetwarzania przez Fundację Pani/Pana danych osobowych w celach 

wskazanych w ust. 3 powyżej jest:  

a) prawnie uzasadniony interes Fundacji (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na 

umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy Fundacją a podmiotem 

wskazanym w pkt 3.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Grantobiorcę partnerom oraz podmiotom z nim 

współpracującym (odbiorcom), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie, prawne, 

windykacyjne, księgowe, archiwizacyjne.  

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu 

Grantowego zgodnie z Regulaminem, rozliczenia Konkursu Grantowego, a także do czasu 

wygaśnięcia lub przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z Regulaminu lub Umowy.  

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 4 

powyżej. Odmowa uniemożliwi realizację Konkursu Grantowego na rzecz Wnioskodawcy.  

9. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:   

a) prawo dostępu do treści swoich danych,  

b) prawo do sprostowania danych osobowych,  

c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,  

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, kiedy Fundacja 

przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw 

można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.  
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Żądanie dotyczące realizacji ww. praw mogą Państwo wysłać na adres poczty elektronicznej: lub adres 

siedziby Fundacji wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Dane Osobowe”.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


