
 

Administrator danych 

oraz informacje 

kontaktowe 

Administratorem 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.  
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; 

 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna przetwarzania 

Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację SYNAPSIS w celach: 
a. przeprowadzenia rekrutacji  do udziału w Projekcie i warsztatach „Jak 

być samorzecznikiem w praktyce” 
b. realizacji celów statutowych Fundacji SYNAPSIS, 
c. realizacji umowy dotacyjnej dot. wniosku nr K1d/0277 zawartej 

pomiędzy Fundacją SYNAPSIS, a Fundacją Batorego z dnia 21.01.2021 r. 
              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 3  lat od dnia zakończenia 
realizacji  Projektu . 

Odbiorcy danych 

dane osobowe mogą być udostępnione: 
a. podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji SYNAPSIS usługi 

informatyczne; 
b. podmiotom dokonującym kontroli prawidłowości wykonania przez 

Fundację SYNAPSIS umowy zawartej pomiędzy Fundacją SYNAPSIS, a 
Fundacją Batorego z dnia 21.01.2021 r. 
 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

1. ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji SYNAPSIS jako 
Administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 
oraz przeniesienia danych; 

2. ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
podanych przez  Panią/Pana danych osobowych; 

3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. 

4. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem  

5. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
6. podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie,  w 

przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie 
uczestniczenie w  Projekcie. 
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