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Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu "Akademia Młodego Przedsiębiorcy" 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

FUNDACJA POSTSCRIPTUM jako podmiot przetwarzający dane osobowe informuje, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FUNDACJA POSTSCRIPTUM, ul. Aleksandra 

Świętochowskiego 13, 20-467 Lublin. 

2. Wyrażam zgodę na przekazanie zebranych do projektu moich danych osobowych do Fundacji 

Empiria i Wiedza  – w przypadku wystąpienia żądania o takie dane.  

3. Inspektorem ochrony danych w FUNDACJI POSTSCRIPTUM jest jego przedstawiciel, z którym 

można się skontaktować pod adresem mailowym biuro@fundacjapostscriptum.eu lub pisemnie 

na adres siedziby wskazanej w ustępie nr 1. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia rekrutacji do udziału w 

w/w projekcie i na potrzeby realizacji działań w projekcie „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”, 

a będą wykorzystywane wyłącznie do niniejszego projektu. W przypadku ich niepodania osoba 

nie będzie mogła być objęta w/w projektem.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. 

6. Cofnięcie zgody, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych spowoduje brak możliwości 

udziału w procesie rekrutacji i w/w wsparciu w ramach projektu „Akademia Młodego 

Przedsiębiorcy”.  

7. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych.  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa 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.  

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane 

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jakim zgodnie z umową Administrator 

zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych i ich przechowywania.  

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej. 
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