
 

 
 

Klauzula informacyjna 

 

Administrator danych 

oraz informacje 

kontaktowe 

Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z 
siedzibą w Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 
87 42 fundacja@synapsis.org.pl oraz Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej w Warszawie, ul Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa, tel. (22) 622 
33 06, e-mail: mcps@mcps.com.pl 
W sprawach związanych ochroną danych osobowych można kontaktować się 
pod adresem e-mail fundacja@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem 
tradycyjnej poczty na adres Fundacji; Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: iod@mcps.com.pl 

 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

Pana/Pani dane osobowe: 

1) będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie 
publicznym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu 
udokumentowania Pani/Pana udziału w realizacji zadania publicznego; 

2) mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 
podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-
organizacyjną Urzędu; 

3) Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z regulacji dotyczących 
archiwizacji.  

 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

a. zgoda wyrażona przez Panią/Pana; 

b. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO*); 

c. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację SYNAPSIS (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO); 

Okres przez który dane 

będą przetwarzane  dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 6  lat od dnia zakończenia 
realizacji  Projektu . 

Odbiorcy danych 

dane osobowe mogą być udostępnione: 
a. podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji SYNAPSIS usługi informatyczne; 
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* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO 

 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje 
Pani/Panu prawo żądania: 

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z 
Pani/Pana szczególną sytuacją; 

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej http://uodo.gov.pl) 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie 
brakiem możliwości udziału w zadaniu publicznym, o którym mowa powyżej.  


