
 

 

Załącznik nr 1:     
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, ………………………………………. jako opiekun prawny, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
oraz mojego dziecka …………………………………………… takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, stan 
zatrudnienia oraz innych danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dotyczących udziału  
w programie „Wsparcie dla edukacji”, realizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej 
FRRED z siedzibą w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 11/17 (10-575), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000327624, posiadającą NIP: 5213523285, REGON: 141803965 
(Administrator Danych Osobowych) w celu udzielenia wsparcia finansowego z przeznaczeniem na cele rozwoju 
edukacji mojego dziecka, w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem 
dokumentów osobowych oraz w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez wiążące go 
umowy oraz przepisy prawa. 

 
…………………..…….……….………..……… , dn. …………………. 

          podpis, miejscowość, data 

 

Informacja na temat przetwarzania  
danych osobowych uczestnika programu „Wsparcie dla edukacji” 

 
Klauzula informacyjna  
Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED z siedzibą w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 11/17 
(10-575), wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000327624, posiadającą  
NIP: 5213523285, REGON: 141803965, (zwana dalej „Fundacją”) na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 ma obowiązek poinformować Pana/Panią, że: 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED 

z siedzibą w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 11/17, 10-575 Olsztyn, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000327624, posiadającą NIP: 5213523285, REGON: 141803965; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązków w związku z realizacją programu 
„Wsparcie dla edukacji” (dalej: Program) prowadzonego w ramach statutowych działań Fundacji zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego i prawa podatkowego oraz innymi aktami 
wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
związanych z archiwizowaniem dokumentów rozliczeniowych i w celu dochodzenia lub obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami; 

3) Fundacja będzie przetwarzała następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, 
stan zatrudnienia oraz innych danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych; 



 

 

4) Fundacja może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom współpracującym z nim gospodarczo, 
którym udostępnienie służbowych danych osobowych wykonawcy, takich jak imię/imiona, nazwisko i/lub 
dane kontaktowe jest konieczne ze względu na zapewnienie prawidłowej realizacji Programu; 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania umowy cywilnoprawnej  
w tym okres rękojmi i gwarancji, a po jej wykonaniu – przez okres wymagany odpowiednimi przepisami 
prawa. 

Uprawnienia Uczestnika 
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Fundację, ma Pan/Pani prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, 
2) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
4) przenoszenia danych, 
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja na temat obowiązku podania danych przez Uczestnika Programu 
Podanie przez Uczestnika Programu danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umów 
cywilnoprawnych w ramach Programu i stanowi obowiązek Uczestnika, który wynika z przepisów prawa 
cywilnego i prawa podatkowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi Fundacji nawiązanie współpracy  
i udzielenia wsparcia w ramach Programu. 
Podanie Fundacji przez Uczestnika innych danych, niż określone przepisami prawa cywilnego, prawa 
podatkowego jest dobrowolne. 

Informacje dodatkowe 
Fundacja informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób oparty na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani że Pana/Pani dane osobowe nie będą 
przekazywane do państw trzecich, położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 

Oświadczenie Uczestnika 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych w Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji 
Dziecięcej FRRED z siedzibą w Olsztynie przy Al. M. J. Piłsudskiego 11/17, 10-575 Olsztyn, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000327624, posiadającą NIP: 5213523285, REGON: 141803965.   

Ja, niżej podpisany/-a niniejszym potwierdzam, że Fundacja przedstawiła mi informacje na temat 
przetwarzania moich i mojej córki danych osobowych w związku z moim udziałem w programie „Wsparcie dla 
edukacji” realizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED z siedzibą w Olsztynie przy 
Al. M. J. Piłsudskiego 11/17, 10-575 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 
0000327624, posiadającą NIP: 5213523285, REGON: 141803965 oraz że zostałem poinformowany o treści 
przysługujących mi praw, odnoszących się do tego przetwarzania. 

 

…………….……………………….………………………………… 
            data i podpis Uczestnika 


