
                                                                  

 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 

Regulamin polityki prywatności 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Instytut Prawa i 
Społeczeństwa - INPRIS, adres siedziby: Ursynowska, nr 20, lok. 4, 02-605 
Warszawa, kraj Polska, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000328112, NIP: 5252455613, REGON: 

141830525, adres poczty elektronicznej: inpris@inpris.pl, dalej „Administrator”. 
1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1000)  

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów 
osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane 
przez niego dane są: 

1. przetwarzane zgodnie z prawem, 
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i 

niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi 
celami, 

3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w 
jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci 
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż 
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 
 

1. Dane osobowe, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do: 
1. kontaktowania się z Uczestnikiem (uczestnikiem projektu 

„Organizacje współtworzą dobre prawo lokalnie” dofinansowanego 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. 

2. celów sprawozdawczych w związku z otrzymanym wsparciem w 
ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. 

3. Przekazania do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO), w 
przypadku gdyby instytucja ta tego zażądała. W przypadku 
zaistnienia takiej sytuacji Uczestnik zostanie powiadomiony o celu i 
czasie przetwarzania jego danych oraz będzie miał możliwość 
skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: 

1. Imię i nazwisko, 
2. Adres e-mail, 
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3. Telefon kontaktowy, 
4. Miejscowość, 
5. Nazwa Organizacji, 
 

 

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 
 

1. Zgodnie z art. 5 i 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 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(Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. 
gdy: 

1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę w konkretnym celu 
lub celach, 

2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane 
dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, 

3. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 
celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców 
danych,  
a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą. 

 
2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w okresie realizacji usługi oraz w 

okresie niezbędnym do sprawozdania w związku z realizacją przez 
Administratora projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 2018, o którym mowa w pkt 2.1. 
 

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH 
POPRAWIANIA 
 

1. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. 

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które 
jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza 
prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych 
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich 
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub 
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane. 

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać 
poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: 
inpris@inpris.pl. 

4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli 
uzna, że jego prawa w związku z udostępnionymi danymi zostały 
naruszone. 
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