
Załącznik nr 4 do Polityki transparentności 
 
 

Polityka ochrony danych osobowych beneficjentów zadań publicznych, 
o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                    

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) 
 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”                    
z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346) przy ul. Barkowskiej 167c, reprezentowana przez Zarząd Fundacji. 
 
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wykonywania ciążących na Administratorze 
obowiązków prawnych związanych z realizacją zadań publicznych zleconych przez administrację samorządową, 
krajową administrację rządową wynikających m.in. z umowy o powierzenie realizacji lub wsparcie realizacji 
zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) 
 
3. Administrator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami 
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), zwane dalej RODO. 
 
4. Administrator przetwarza dane osobowe beneficjentów na podstawie m.in. następujących 
przepisów prawa: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

 
5. Administrator w ramach realizacji umowy o powierzenie realizacji lub wsparcie realizacji zadania 
publicznego, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                    
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) przetwarza następujące dane:  

 dane dotyczące beneficjentów – imię i nazwisko, płeć, obywatelstwo, data urodzenia, adres 
zamieszkania i adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego;  

 w przypadku gdy beneficjentem jest osoba małoletnia dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) 
– imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego 

6. Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania 
celów, o których mowa w pkt. 2 lub do momentu, lub w przypadku beneficjentów małoletnich rodzic/opiekun 
prawny beneficjenta wyrazi skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.  
 
7. Dane osobowe beneficjentów mogą być przekazywane podwykonawcom Administratora, w szczególności 
dostawcom usług, z których korzysta Administrator (np. dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom 
pocztowym), a także do organu zlecającego realizację zadania publicznego jedynie w związku z realizacją celów 
Administratora. 
 
8. Beneficjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie.  
 
9. Beneficjentom a w przypadku osób małoletnich rodzicom/opiekunom prawnym beneficjentów przysługuje 
prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn 
uzasadnionych szczególną sytuacją beneficjenta. 

10. Beneficjentom a w przypadku osób małoletnich rodzicom/opiekunom prawnym beneficjentów przysługuje 
prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego 
Rozporządzenie 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). 

11. Inspektorem ochrony danych w Fundacji Zapobiegania i resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” jest  Katarzyna 
Sitek (dane kontaktowe Inspektora: tel. 33 816 07 67, 665 020 609, fundacja@nadzieja.bielsko.pl), która w razie 
pytań lub wątpliwości służy Beneficjentom informacją odnośnie realizacji praw dotyczących przetwarzania 
danych osobowych. 
 
 
 


