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KLAZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSBOWYCH  W 

ZWIĄZKU  Z  PRZYSTĄPIENIEM  DO PROCESU  REKRUTACJI  

1. Administratorem, Pani danych osobowych jest Fundacja na rzecz Osób Niewidomych 

Labrador Pies Przewodnik  ” z siedzibą w Poznaniu (61-543) przy ul. Jana Spychalskiego 12, 

adres e-mail: iod@fundacja.labrador.pl , wpisana do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153064, której akta 

rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (art. 13 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 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) z 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  prowadzenia I etapu rekrutacji osób 

ubiegających się o przyznanie psa przewodnika  w związku z udziałem Fundacji jako partnera 

w projekcie Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom 

niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” nr projektu 

POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO 

WER Działanie 4.1.(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

 

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 

podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora 

albo instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu, a po jego 

zakończeniu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi 

przepisami. 
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5. Informuję Pana/ Panią o prawie do żądania od administratora dostępu do Pani danych 

osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na zasadach 

określonych w przepisach RODO. 

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w procesie rekrutacji. 

 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

8.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu. 

 

        Zapoznałam się z klauzulą informacyjną        
 

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

 


