Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 13 i 14 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) w celu realizacji obowiązków
informacyjnych Administratora Danych Osobowych.
W związku z moim uczestnictwem w projekcie / uczestnictwem mojego dziecka w projekcie V Opolski Test
Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, który jest realizowany i koordynowany przez Fundację Dla Dziedzictwa z
siedzibą w Opolu oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka jest Fundacja „Dla
Dziedzictwa”, ul. Eichendorfa 4, Opole 45-590, KRS: 0000353640
Dane kontaktowe: Fundacja „Dla Dziedzictwa”, ul. Armii Krajowej 22/8, Opole 45-071, e-mail:
biuro@dladziedzictwa.org
2. Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka są przetwarzane w celu realizacji i koordynowania
przez Fundację jako Administratora realizowanego w ramach zadania V Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach
Wyklętych.
Dane osobowe są przetwarzane w szczególności: w celu wykonywania wszelkich obowiązków i uprawnień
Administratora jako Zleceniobiorcy wynikających z Umów Zlecenia Realizacji zadania Opolski Test Wiedzy
o Żołnierzach Wyklętych, realizacji obowiązków Fundacji w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości dotyczących Projektu oraz działań informacyjno-promocyjnych Fundacji dotyczących
Projektu.
Podstawą przetwarzania moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka jest art. 6 ust. 1 lit.
A, C i E RODO.
3. Administrator może przekazywać moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka innym podmiotom
wyłącznie w celu realizacji i koordynacji w ramach zadania Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
Odbiorcami tychże danych osobowych mogą być w szczególności: księgowość (celem rozliczenia projektu),
zleceniodawcy zadania V Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych (w celach wykonania przez
Administratora obowiązków wynikających z Umowy Zlecenia Zadania w tym obowiązku rozliczenia projektu).
4. Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
5. Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka określone w pkt. 2 a) Zgody, której udzieliłem będą
przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu jako
zadania zleconego, tj. do ostatniego dnia roku kalendarzowego, licząc 5 lat od roku, w którym
przeprowadzono zadanie.
Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka określone w pkt. 2 b) Zgody, której udzieliłem będą
przechowywane do zakończenia prowadzenia przez Fundację działań Informacyjno- Promocyjnych o
realizowanym projekcie Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
6. Mam prawo żądania od Stowarzyszenia jako Administratora dostępu do swoich danych osobowych /
danych osobowych mojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na
zasadach opisanych w art. 16-18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, mam
prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a także mam prawo do

przenoszenia swoich danych / danych mojego dziecka na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
7. Wiem, że mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych
mojego dziecka w dowolnym momencie. Mam świadomość, że wycofanie mojej zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka, którego
dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
8. Wiem, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uznam, że Fundacja jako Administrator przetwarza moje dane osobowe / dane
osobowe mojego dziecka niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 oraz przepisami prawa.
9. Zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w pkt. 2 a) podpisanej
przeze mnie Zgody jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału oraz uczestnictwa w Projekcie V Opolski
Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestniczenia w tymże Projekcie.
10. Zostałem poinformowany, że w Fundacji jako Administratora nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
11. Mam świadomość, że dane osobowe wskazane w pkt. 2 a) podpisanej przeze mnie Zgody mogą w
części pochodzić od podmiotów pośredniczących, w szczególności szkół, związków kombatantów - przy
czym zostały one przekazane tym podmiotom za moją wyraźną zgodą – w celu ich następczego przekazania
Fundacji, w celu zgłoszenia mojego uczestnictwa w Projekcie Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

