
 

 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH CZŁONKÓW GRUP NIEFORMALNYCH, GRUP 
SAMOPOMOCOWYCH, MŁODYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ 
ORGANIZACJI PEŁNIĄCYCH ROLĘ PATRONA W RAMACH KONKURSU FIO 
MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC 

Poniższe zapisy stanową realizację obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO, który 
znajdziesz pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL) 

 1. KIM JEST ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I SKĄD JE MA? 

Administrator danych to taki podmiot, który decyduje o tym jak wykorzystywane są Twoje 
dane osobowe. Twoje dane pozyskaliśmy od Ciebie bezpośrednio lub przekazał nam w Twoim 
imieniu je Twój pełnomocnik przy rejestrowaniu konta, wypełnianiu i przesyłaniu nam w 
generatorze fiszki do konkursu FIO Małopolska Lokalnie - Północ. 

Administratorem danych członków grup nieformalnych, grup samopomocowych, młodych 
organizacji pozarządowych oraz organizacji pełniących rolę Patrona w ramach konkursu FIO 
Małopolska Lokalnie – Północ dla Wnioskodawców z powiatów krakowskiego, wielickiego i 
miasta Kraków jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. 

Administratorem danych członków grup nieformalnych, grup samopomocowych, młodych 
organizacji pozarządowych oraz organizacji pełniących rolę Patrona w ramach konkursu FIO 
Małopolska Lokalnie – Północ dla Wnioskodawców z powiatów: olkuskiego, oświęcimskiego, 
miechowskiego, proszowickiego, dąbrowskiego, chrzanowskiego jest Stowarzyszenie Forum 
Oświatowe Klucze. 

2. PO CO, NA JAKIEJ PODSTAWIE I JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 

Twoje dane osobowe są nam potrzebne do podjęcia czynności związanych z zawarciem 
umowy grantowej, a następnie jej potencjalnej realizacji i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
tj. 

- w związku z udziałem w konkursie grantowym, czyli założeniem konta, przygotowaniem i 
złożeniem przez Ciebie i inne osoby z Twojej grupy nieformalnej lub organizacji pozarządowej 
fiszki w konkursie, w tym w szczególności oceny fiszki dla wyłonienia tych, z którymi 
zawrzemy umowy grantowe i ich zawarcia, 

- dla współpracy przy realizacji umowy grantowej,  

- oraz jej rozliczenia z Tobą i innymi osobami z Twojej grupy nieformalnej lub Twojej 
organizacji. 

Będziemy też przetwarzać Twoje dane dla rozliczenia grantu Wam udzielonego z Narodowym 
Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 
realizowanego przez nas zadania w interesie publicznym, jakim jest projekt FIO Małopolska 
Lokalnie - Północ (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przez okres wynikający z umowy z NIW- CRSO. 
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Ponadto Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji obowiązków prawnych, które na 
nas ciążą (art. 6 ust. 1 lit c RODO) przez czas wymagany tymi przepisami, w tym ustawy o 
rachunkowości. 

 Twoje dane będziemy też przetwarzać w naszym uzasadnionym interesie jako Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. dla: 

- wysyłania Ci w okresie trwania konkursu jak i współpracy przy realizacji umowy grantowej, 
informacji, które mogą być dla Ciebie przydatne przy prowadzeniu działalności społecznej 
o naszych działaniach, w szczególności propozycji udziału w spotkaniach, wydarzeniach, itp. 

- rozwiązywania ewentualnych sporów między nami, nie później niż do czasu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń. 

 2.1. JAKIE TWOJE DANE PRZETWARZAMY? 

Przetwarzamy tylko te Twoje dane osobowe, które podajesz w generatorze na potrzeby 
złożenia fiszki i ewentualnego zawarcia umowy. Są to podstawowe dane identyfikujące Cię 
jako osobę fizyczną. Nie przetwarzamy Twoich danych szczególnej kategorii (tzw. 
wrażliwych). 

3. CZY KOMUŚ UDOSTĘPNIMY TWOJE DANE? 

Tak. Udostępnimy Twoje dane osobowe innym podmiotom: Stowarzyszeniu Forum 
Oświatowe Klucze (w przypadku kiedy administratorem Twoich danych jest Fundacja Biuro 
Inicjatyw Społecznych), Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych (w przypadku kiedy 
administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze), Urzędowi 
Miasta Krakowa, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, Gminie Klucze, 
w ramach współpracy podczas realizacji konkursu FIO Małopolska Lokalnie - Północ, a także 
Narodowemu Instytutowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 
celach sprawozdawczych.  

Ponadto właściwym organom władzy publicznej na podstawie jedynie obowiązków w ramach 
prawa np. Przy kontroli NIK lub administracji skarbowej. 

Twoje dane będziemy też udostępniać naszym usługodawcom, jak np. dostawcy generatora, 
poczty elektronicznej lub biuru rachunkowemu. Z każdym mamy zawarte właściwe umowy, 
gwarantujące prawnie ich obowiązki jako tzw. podmiotów przetwarzających dane im 
powierzone, w tym to, że nie mają prawa samodzielnie decydować o sposobach i celach 
wykorzystania Twoich danych. 

Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom, w szczególności nie sprzedamy ich 
nikomu. 

4. JAKIE MASZ PRAWA DO SWOICH DANYCH?  

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich sprostowania, uzupełnienia, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, w tym złożenia sprzeciwu, oraz przenoszenia. 



 

 

Masz też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, że coś z naszym przetwarzaniem Twoich danych nie jest w 
porządku. 

W sprawie realizacji swoich praw kontaktuj się z nami na adres poczty elektronicznej Fundacji: 
biuro@bis-krakow.pl 

 5. CZY PROFILUJEMY? 

Nie. Nie profilujemy Twoich danych osobowych.  

6. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW Z POZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU 
GOSPODARCZEGO?  

Nie. Nie korzystamy z usług podmiotów z poza ww. obszaru, i nie przekazujemy Twoich 
danych tym podmiotom.  

7. JAKA JEST POLITYKA FUNDACJI WS COOKIES? 
Strona www.malopolskalokalnie.pl wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako 
cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w 
celach statystycznych. 
Wykorzystujemy cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania przez 
użytkowników naszej strony oraz do poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu 
zapamiętania ustawień użytkownika (np. język, rozmiar czcionki itp.). 
Wykorzystujemy cookies do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do 
tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu 
korzystają z naszej strony. Wiedza ta pozwala nam ulepszać strukturę i zawartość naszych 
stron. 
Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. 
 
7.1. W JAKI SPOSÓB AKCEPTUJĘ POLITYKĘ W SPRAWIE COOKIES? 
Akceptując ją m.in. w pop-up na stronie, lub po prostu poprzez brak zmiany ustawień w swojej 
przeglądarce. Ustawienia zawsze możesz zmienić. Nie jest to dla nas sprzeczne z  
potwierdzeniem zapoznania się z pozostałą częścią niniejszego dokumentu. 
 
7.2. CZY MOGĘ I JAK ZABLOKOWAĆ KORZYSTANIE PRZEZ Z WAS Z COOKIES? 
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak, aby nie 
zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies 
stosowanych na naszej stronie. 
O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej 
przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) instrumentów, możesz 
doczytać na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-coo 
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