
 
 

Klauzula informacyjna 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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) [dalej: RODO], informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej 

prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka danych osobowych 

przez Fundację Marcina Gortata MG13, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź. 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Fundacja Marcina Gortata 

MG13, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź. 

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych 

osobowych: Imię i nazwisko, adres email. 

3. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie Sports Mentality Academy 2020 organizowanym przez Fundację 

Marcina Gortata MG13. 

4. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 

udzielonej zgody, zaś podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane do czasu 

zakończenia projektu organizowanego przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2020 r., nie 

później niż do końca 2020 r. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o 

okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka 

danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 

lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

6. W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana dziecka dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom: 

- podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, 

- podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające), 

- podmiotom, świadczącym na rzecz Fundacji Marcina Gortata MG13 usługi niezbędne do 

przygotowania projektu Sports Mentality Academy 2020. 



 
 

Do grupy powyższych podmiotów zalicza się: Fundacja Marcina Gortata MG13, biuro 

rachunkowe (księgowe), kancelaria prawna (kancelaria adwokacka), firma świadczące usługi 

informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Fundacja, sponsorom. 

7. Zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgoda może zostać wycofana drogą 

pisemną lub elektroniczną. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

które dotyczą Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. 

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana dziecka danych 

osobowych narusza przepisy. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

11. Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 

tym również w formie profilowania. 

12. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację Marcina Gortata MG13 w celu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sports Mentality Academy 2020. Od zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest wzięcie udziału w rekrutacji i uczestnictwo 

w projekcie Sports Mentality Academy 2020. Przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sports Mentality 

Academy 2020. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Fundację 

Marcina Gortata MG13 jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji, a następnie 

uczestnictwa w projekcie Sports Mentality Academy 2020.  



 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych 

reprezentowanego przeze mnie dziecka …………………………………………………., 

przez administratora Fundację Marcina Gortata MG13, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź w 

celu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sports Mentality Academy 2020 zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz 

Rozporządzeniem 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). 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich 

poprawiania i usunięcia. 

 

 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

_________________________________________ 


