
   

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Dot. realizacji projektu „Szkolenie Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy” – 

realizowanego przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka we współpracy z Fundacją 

Gazety Wyborczej w ramach działań zleconych przez Parlament Europejski 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława 

Geremka, ul. Wilcza 9A/7, 00-538 Warszawa, zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM DLA 

M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 

SĄDOWEGO, REGON 141716380, NIP 5252446459, KRS 000031908. 

• Z Administratorem można się kontaktować drogą pocztową na adres siedziby, telefonicznie 

pod numerem +48 22 628 83 63 oraz przy pomocy poczty elektronicznej: 

fundacja@geremek.pl. 

• Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b 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, 

celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uczestnictwo w projekcie „Szkolenie 

Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy”. 

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

o Instytucje upoważnione z mocy prawa,  

o Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, ul. Wilcza 9A/7, 00-538 Warszawa 

oraz 

o Fundacja Gazety Wyborczej, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,  

o Zleceniodawca – Parlament Europejski (Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce,  

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa) 

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

• Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych 

nie będzie możliwy udział Pani/Pana w w/w projekcie. 

• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu, w którym 

Pani/Pan uczestniczy oraz przez okres po jego zakończeniu niezbędny w celu jego 

prawidłowego rozliczenia i zakończenia. 

• Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 


