KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA PRZEDSTAWICIELI I REPREZENTANTÓW
JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) z siedzibą we Wrocławiu, jako administrator danych osobowych,
informuje Panią/Pana, że:
1. IWOP przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, funkcja i zakres
kompetencji w jednostce samorządowej, którą Pani / Pan reprezentuje posiadane przez Panią/Pana umocowanie
do działania w imieniu oraz na rzecz ww. jednostki, służbowy adres e-mail i nr telefonu;
2. dane są przetwarzane, aby (cel) realizować cele statutowe IWOP, a w szczególności: pomóc jednostce
samorządowej, której jest Pani/Pan przedstawicielem, lub którą Pani/Pan reprezentuje; skorzystać z projektu
„Wspieraj lokalnie”; udzielić informacji na temat ww. projektu i działalności IWOP; wykonać umowę, której
stroną jest reprezentowana przez Panią/Pana jednostka; poprawiać naszą ofertę i dostosowywać ją do potrzeb
odbiorców oraz umożliwić Pani/Panu kontakt z nami jako administratorem danych lub kontakt z innymi
uczestnikami projektów;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią (działalność statutowa fundacji);
4. o ile będzie to niezbędne do prawidłowego realizowania zadań statutowych IWOP, a w szczególności założeń
projektu “Wspieraj Lokalnie”, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednio do zakresu
zlecenia podwykonawcom realizującym podzadania w ramach projektu oraz świadczących usługi,
upoważnionym pracownikom/ współpracownikom/ wolontariuszom oraz dostawcom usług technicznych i
organizacyjnych;
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Informujemy
jednak, że przetwarzanie ww. danych jest wymogiem udziału w naszych projektach jednostki, której jest
Pani/Pan przedstawicielem lub którą Pani/Pan reprezentuje;;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji naszych działań statutowych, w
szczególności projektu “Wspieraj lokalnie”, a jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także do
celów rozliczalności naszych działań - nie dłużej niż 10 lat od końca roku, w którym zakończona została realizacja
projektów lub pozyskano informacje;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. zgodnie z przepisami w Instytucie nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora ochrony danych, w związku z
czym nie został on wyznaczony;
9. W razie potrzeby kontaktu z IWOP, jest to możliwe za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@iwop.pl,
telefonicznie pod numerem 53 400 20 60, korespondencyjnie na adres: IWOP, Pracownia OPP, ul. Kościuszki
35A 1 piętro, 50-011 Wrocław;
10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez IWOP znajdzie Pani/Pan w dokumencie
“Zasady przetwarzania danych osobowych” dostępnym na stronie internetowej www.iwop.pl/dokumenty.

