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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym” 

Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 
celu, i jakim sposobem, jest Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą przy ul. Chopina 42, 80-
272 Gdańsk, tel. 58 344 96 00, e-mail: fundacjafosa@fundacjafosa.pl. 
 
Inspektor ochrony danych (IOD) 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się 
z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@fundacjafosa.pl. 
 
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udział w projekcie „Wczesne wsparcie dla dzieci 
i młodzieży w kryzysie psychicznym” w ramach realizacji Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2016-2023. 
 
Podstawa przetwarzania danych 
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Podstawą przetwarzania danych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO*) oraz dla danych szczególnych kategorii (m.in. o stanie zdrowia) art. 9 ust. 2 lit. 
b) oraz g) RODO*) w związku z: 

1. ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
2. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
3. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
4. ustawą  z dnia 24 kwietnia  2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
5. ustawą z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczone od stycznia roku następnego po zakończeniu 
projektu, chyba że odrębne przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa – podmioty, które mogą kontrolować Fundację w ramach realizacji zadania publicznego. Dane 
osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 
 
Prawa osób 
Mają Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania kopii danych, żądania 
ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-
mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
 
Informacja o obowiązku podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w projekcie. Konsekwencją 
niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w projekcie. 
 
*) RODO - 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 


