
Klauzula informacyjna - obowiązek informacyjny dla osób wypełniających formularz 

rekrutacyjny do projektu Szkoła Kodowania 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 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), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Współadministratorami Pani / Pana danych osobowych są:  

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 

nr 8, lok. 205, kod 81-350, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru 

Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ 

w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000498762, o numerze REGON: 222045640, NIP: 5862289739 

oraz 

Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Alejach Jerozolimskich 160, 

wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000241397, zarejestrowanym 

podatnikiem podatku od towarów i usług: NIP 5213367997 i o numerze REGON 

140280040. 

2. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, które dotyczą tego, jak przetwarzamy Państwa 

dane lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy 

o wiadomość na adres Pomorskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych lub przez e-mail: 

kursy@szkolakodowania.com. 

3. Pani / Pana dane osobowe zbierane w formularzu rekrutacyjnym przetwarzane będą 

w celu rozpatrzenia zgłoszenia do projektu Szkoła Kodowania realizowanego przez 

Współadministratorów, a po zakwalifikowaniu w celu uczestnictwa w projekcie Szkoła 

Kodowania oraz utrzymywania kontaktów niezbędnych do realizacji projektu. 

4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym w formularzu. 

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia 

udziału w projekcie Szkoła Kodowania. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą 

uczestniczyły w realizacji projektu Szkoła Kodowania. 

6. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać również ujawnione następującym 

odbiorcom/kategoriom odbiorców: 

a) Upoważnionym Pracownikom i Współpracownikom Współadministratorowi; 

b) Organom Państwowym uprawnionym do otrzymywania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa; 

c) Podmiotom realizującym zadania na rzecz Współadministratorów, a których 

realizacja opiera się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z art. 28 RODO. 

d) naszym dostawcom usług, w tym usług prawnych, księgowych oraz IT. 

7. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, bowiem została wyrażona dobrowolna zgoda na udział 

w procesie rekrutacji do projektu Szkoła Kodowania 



b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO z uwagi na niezbędność danych do zawarcia umowy 

lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy  

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na uzasadniony interes, co oznacza, w tej sytuacji, 

że Pani/Pana dane osobowe są nam niezbędne dla utrzymywania kontaktu 

w związku z zawarciem umowy jak też np. w celu zabezpieczenia danych 

na potrzeby dochodzenia przyszłych roszczeń. 

8. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

9. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do utrzymywania kontaktów związanych z rekrutacją do projektu, a po jego upływie 

przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi projektu, zabezpieczenia 

lub dochodzenia ewentualnych roszczeń; okres przetwarzania danych osobowych 

może zostać każdorazowo przedłużony, jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie 

potrzeba administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy. 

10. Ma Pani / Pan prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

(wyłącznie, gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO) 

lub ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO); 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych; 

c) przenoszenia swoich danych osobowych; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

e) cofnięcia zgody.  

11. Cel i sposób przetwarzania danych osobowych, a także zakresy odpowiedzialności 

Współadmnistratorów dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO 

zostały uzgodnione w zawartej przez Współadmnistratorów umowie. Na Pani/Pana 

żądanie Współadministratorzy, za pośrednictwem punktu kontaktowego, udostępnią 

wyciąg z treści wspomnianej umowy zawierający zasadniczą treść dokonanych przez 

Współadministratorów uzgodnień. 

12. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 


