Częstochowa, 21 kwietnia 2021 r.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej
RODO informuje się, że:

Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych, w związku z realizacją umowy, jest Polski Instytut Praw
Człowieka i Biznesu (dalej: PIHRB), z siedzibą w Częstochowie, 42-208, przy ul. Mireckiego 25/36.
Z Administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
office@pihrb.org lub listownie na adres siedziby administratora.

Kategorie przetwarzanych danych
Administrator Państwa danych osobowych, będzie przetwarzał następujące kategorie danych
osobowych dotyczących Państwa: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy,
płeć, wiek, wykształcenie, forma zatrudnienia, informacja dotycząca
niepełnosprawności/szczególnych potrzeb, wizerunek.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Państwa rejestracji i udziału w pilotażowych
deliberacyjnych konsultacjach społecznych w jednym z trzech miast oraz towarzyszących im
wydarzeniach opcjonalnych (szkolenie z zoom, webinarium). Zbierane są w celu:
•
•

•

przeprowadzenia rekrutacji do udziału w konsultacjach i związanych z tym działań
operacyjnych obejmujących m.in. wysłanie potwierdzenia udziału w wydarzeniu;
przekazania osobom wytypowanym do udziału w konsultacjach we wskazany przez nie sposób
(email lub przesyłka pocztowa) materiałów merytorycznych, w celu umożliwienia im
przygotowania się do konsultacji oraz materiałów po konsultacjach, w tym podziękowań za
udział;
umożliwienia udziału w konsultacjach oraz poprzedzającym je szkoleniu z obsługi platformy
Zoom i w webinarium (obie propozycje opcjonalnie);
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•
•
•

poinformowania o efektach spotkania konsultacyjnego;
realizacji innych działań związanych z efektywną organizacją konsultacji;
umożliwienia właściwego udokumentowania projektu i przygotowania sprawozdania z
projektu, zgodnie z umową pomiędzy PIHRB a Operatorem Grantu.

Przetwarzane dane mają na celu umożliwić organizatorom:
•
•
•
•

stworzenie grupy konsultacyjnej jak najbardziej reprezentatywnej dla społeczności miasta, z
uwzględnieniem grup marginalizowanych;
zorganizowanie konsultacji w sposób włączający i dostosowany do potrzeb (w tym
specjalnych) uczestników i uczestniczek, w zakresie możliwości projektu;
efektywny kontakt z uczestnikami i uczestniczkami konsultacji;
właściwe udokumentowanie i sprawozdanie projektu - dane zostaną przedstawione w
postaci zanonimizowanej (bez możliwości wskazania konkretnej osoby) i zagregowanej
(uogólnionej). Jest to konieczne ze względu na zobowiązania wynikające z umowy dotacji
pomiędzy organizatorem konsultacji i grantodawcą.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 (zgoda na
przetwarzanie danych osobowych). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo
wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres: konsultacje@pihrb.org . Wycofanie
zgody przed konsultacjami skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konsultacjach. W
przypadku wycofania zgody po konsultacjach, Administrator usunie dane osobowe, pozostawiając w
dokumentach projektowych niezbędnych z punktu dokumentacji projektu jedynie zapis o udziale
osoby o określonym profilu demograficznym – co jest niezbędne dla wykazania procentowo udziału
w projekcie osób różnej płci i wieku.
Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy i współpracownicy
oraz członkowie władz Administratora, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z
organizacją konsultacji, oraz, do danych osobowych obejmujących wyłącznie Państwa imię i nazwisko,
przedstawiciele Operatora Grantu, na podstawie umowy grantowej nr. K1m-0457 zawartej pomiędzy
Fundacją Stocznia a Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu, w zakresie niezbędnym do
udokumentowania i weryfikacji Państwa udziału w konsultacjach, w tym w szczególności w celach:
sprawozdawczych, promocyjnych, monitoringu i kontroli, archiwizacyjnych oraz w celu realizacji
obowiązków prawnych ciążacych na Operatorze Grantu.
Dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Państwa dane osobowe są podmioty związane z
realizacją umowy oraz podmioty wspierające Administratora w realizacji działań związanych z
organizacją konsultacji, zapewnieniem bezpiecznej przestrzeni do udziału w spotkaniu oraz
świadczących usługi, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne przed i w trakcie konsultacji
oraz szkoleń z korzystania z platformy zoom, oraz zapewniających wsparcie techniczne użytkowanych
przez PIHRB systemów informatycznych tj. m.in. – podmiot serwisujący system poczty elektronicznej,
przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem
awarii. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty
uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy, itp.).
Rejestracja na wydarzenie odbywa się z wykorzystaniem formularza i dysków udostępnionych przez
firmę Microsoft w ramach licencji Microsoft 365 Business Premium. Państwa dane będą
przetwarzane przez naszego dostawcę usługi w jej centrach przetwarzania danych, zaś szczegółowe
informacje na temat działań podejmowanych przez Microsoft w celu zapewnienia zgodności z
przepisami dotyczącymi ochronych danych osobowych znajdują się na stronie firmy.1
Wydarzenie zostanie przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej
Zoom. Rejestracja oznacza zgodę na wykorzystanie wybranych danych osobowym wskazanych w
formularzu rejestracyjnym (tj.imię, nazwisko,adres email, wizerunek) w celu umożliwienia rejestracji i
udziału w konsultacjach (tj. wysłania wiadomości z linkiem umożliwiającym dołączenie do Zoom
Meeting platform). Informacje na temat polityki dostawcy usługi Zoom są dostępne na jego stronie
internetowej.2

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, ze względu na zapisy umowy grantowej na realizację
projektu dotyczące dokumentacji projektowej, przez okres trzech (3) lat od zakończenia Programu
Aktywni Obywatele rozumianego jako przyjęcie końcowego sprawozdania od Operatora grantu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj.
prawo do:
• dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);

1
2

Microsoft® Online Services (office.com) - https://legal.office.com/pl-PL/docid31
https://zoom.us/gdpr
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•

•

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych
osobowych;
wycofania zgody.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych
Podanie danych oznaczonych jako „wymagane” jest obligatoryjne. Jeżeli nie podadzą Państwo
danych nie będą mogli Państwo wziąć udziału w konsultacjach. Zakres danych wskazanych jako
wymagane, ma na celu umożliwienie Administratorowi spełnienie wymagań projektowych i
udokumentowania udziału procentowego kobiet i mężczyzn, osób w różnym wieku i o różnym
profilu zawodowym. Podanie innych danych określonych w formularzu nie jest konieczne do wzięcia
udziału w konferencji.
Ponadto informujemy, że podczas konsultacji mogą zostać wykonane zdjęcia (tzw.zrzuty ekranu) w
celu udokumentowania udziału uczestników w konsultacjach, w czasie których ze względu na ich
formułę elektroniczną nie jest możliwe uzyskanie osobistego podpisu na liście obecności. Dopuszcza
się możliwość wyłączenia kamery przez uczestnika, który nie chce by jego wizerunek został utrwalony,
jednak przy założeniu, że jego imię i nazwisko będzie widniało na liscie uczestników na platformie
zoom.
Podanie danych osobowych przez Państwa jest warunkiem udziału w konsultacjach i wydarzeniach
im towarzyszących.
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Projekt „Prawa Człowieka i Biznes – dialog społeczny post-COVID19”
Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, nr K1m/0457

WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dobrowolnie w
niniejszym kwestionariuszu rekrutacyjnym.
Podaję je w związku z chęcią udziału w deliberacyjnych konsultacjach społecznych, które są częścią
projektu „Prawa Człowieka i Biznes – dialog społeczny post-COVID19” realizowanego z dotacji
numer K1m/0457 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy
EOG.
Powyższe dane podaję w celu:
• rekrutacji;
• umożliwienia mi udziału w konsultacjach, w tym poprzez wysłanie mi linku dostępowego do
spotkania konsultacyjnego na platformie Zoom i udostępnienie platformy podczas spotkania;
• umożliwienia mi udziału w szkoleniu z obsługi platformy Zoom i w webinarium;
• poinformowania mnie o efektach spotkania konsultacyjnego;
• realizacji innych działań związanych z efektywną organizacją konsultacji;
• umożliwienia właściwego udokumentowania projektu.
Potwierdzam, że otrzymałem_am i zapoznałem_am się z informacją na temat przetwarzania danych
osobowych (klauzula informacyjna). W szczególności dotyczy to zakresu i celu przetwarzania tych
danych. Wiem, że udzielenie zgody jest warunkiem udziału w konsultacjach.

Imię:
Nazwisko:

…………………………………………

Data:

Podpis
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Projekt „Prawa Człowieka i Biznes – dialog społeczny post-COVID19”
Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, nr K1m/0457

WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

W części powitalnej spotkania konsultacyjnego zostanie wykonanych kilka zdjęć. Zostaną one
wykonane za pomocą funkcji „zrzut ekranu” dla celów dokumentacyjnych.
Zdjęcia te NIE BĘDĄ zamieszczane w mediach społecznościowych ani w inny sposób upubliczniane
przez Administratora danych.
Udział w spotkaniu konsultacyjnym oznacza akceptację wykonania takich zdjęć z udziałem
uczestników. Przed wykonaniem zdjęć organizatorzy poinformują o tym uczestników i uczestniczki.
Będzie możliwość wyłączenia kamery (Zoom umożliwia skorzystanie z takiej funkcji) aby na zdjęciu
nie było widać twarzy.
☐

Wyrażam zgodę

☐
Nie wyrażam zgody i rozumiem, że oznacza to, że nie będę mógł/mogła uczestniczyć w
konsultacjach.

Imię:
Nazwisko:

…………………………………………

Data:

Podpis
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