
                                                           
 

Załącznik nr 7 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 lub "RODO") 
informujemy, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu pod nazwą 
"ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z OSOBĄ NIEWIDOMĄ" jest Fundacja "Świat według 
Ludwika Braille'a" z siedzibą w Lublinie, przy ul. Powstania Styczniowego 
95d/2, 20-706 Lublin. 
2. W sprawie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Fundacji 
"Świat według Ludwika Braille'a" można skontaktować się z Panią Patrycją 
Rokicką - Dyrektorem Biura Fundacji, poprzez e-mail: 
biuro@swiatbrajla.org.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 697-
121-728. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jako niezbędne do 
wykonania umowy zawartej pomiędzy Fundacją "Świat według Ludwika 
Braille'a" z siedzibą w Lublinie ul. Powstania Styczniowego 95d/2 a 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą 
w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, dotyczącej realizacji projektu pod 
nazwą "ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z OSOBĄ NIEWIDOMĄ", którego jest Pani/Pan 
uczestnikiem. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Fundacja "Świat według 
Ludwika Braille'a" oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
(tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub 
organizacji międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc 
od początku roku następnego po roku, w którym Fundacja "Świat według 
Ludwika Braille'a" zrealizowała projekt pod nazwą "ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z 
OSOBĄ NIEWIDOMĄ" zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 



7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych (w tym uzyskania 
kopii danych); prawo żądania sprostowania danych; prawo do usunięcia 
danych (w określonych sytuacjach); prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych; prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest 
niezbędnym warunkiem do uczestnictwa w projekcie pod nazwą 
"ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z OSOBĄ NIEWIDOMĄ". 
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft 
Office w celu przygotowania dokumentów niezbędnych do realizacji 
umowy zawartej pomiędzy Fundacją "Świat według Ludwika Braille'a" z 
siedzibą w Lublinie ul. Powstania Styczniowego 95d/2 a Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie 
Al. Jana Pawła II nr 13 dotyczącej realizacji projektu pod nazwą 
"ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z OSOBĄ NIEWIDOMĄ", którego jest Pani/Pan 
uczestnikiem. 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych 
osobowych. 
 
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 
 
 
 
 
 
        ………………………………............. 
                    (podpis) 
 

 


