
 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z 

organizacją Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich 

w STARYCH JABŁONKACH 
 

Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Wspomagania Wsi z 

siedzibą przy ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, zwana dalej Fundacją. W 

sprawie przetwarzania danych można się z nami skontaktować wysyłając 

wiadomość elektroniczną na adres rodo@fww.pl lub pisząc list na adres biura 

Fundacji. 

 

Pani/Pana dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na 

Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Starych 

Jabłonkach w terminie 5-7 maja 2022 i zorganizowania tego Spotkania. 

 

Podanie    danych   osobowych    jest   dobrowolne,    lecz    konieczne    do    

udziału    w   rekrutacji i – w przypadku   zakwalifikowania   –   do   udziału   

w   Spotkaniu.   My   zobowiązujemy   się do przeprowadzenia rekrutacji i 

zorganizowania Spotkania, a Pani/Pan, w przypadku zakwalifikowania, do 

uczestnictwa – jest to umowa dwustronna. Dlatego podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność wykonania 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b  RODO). 

 

O wynikach rekrutacji powiadomimy indywidualnie mailem na wskazany w 

rejestracji adres. 

 

Po zakończeniu Spotkania Pani/Pana dane osobowe zapiszemy w naszej 

elektronicznej bazie kontaktów i będziemy przetwarzać na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Wspomagania Wsi - 

Administratora danych, jakim jest informowanie o naszych działaniach na 

rzecz rozwoju wsi i małych miast (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Te dane będą 

przetwarzane tak długo, jak będziemy działać i mieć Pani/Panu coś do 
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zaproponowania. Jeśli jednak nie chce Pani/Pan, żeby Jej/Jego dane były w 

naszej bazie kontaktów, prosimy napisanie do nas w tej sprawie na adres 

rodo@fww.pl. Można to zrobić w dowolnym momencie. 

 

Pani/Pana dane osobowe przekażemy wyłącznie podmiotom 

przetwarzającym dane w imieniu Fundacji Wspomagania Wsi, w tym Nidzickiej 

Fundacji Rozwoju NIDA, dostawcom usług teleinformatycznych, hotelowi 

Anders w Starych Jabłonkach, w którym odbędzie się spotkanie, a także 

podmiotom, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie. 

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę w ankiecie, Fundacja NIDA także będzie 

po zakończeniu Spotkania przesyłać Pani/Panu informacje na temat swoich 

działań (i przetwarzać w tym celu Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, 

adres e-mail, nazwę organizacji i gminy). 

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę w ankiecie zgłoszeniowej, będziemy raz w 

miesiącu przesyłać Pani/Panu biuletyny Witryny Wiejskiej i  Fundacji 

Wspomagania Wsi. 

 

Podczas Spotkania przedstawiciele organizatorów będą wykonywać zdjęcia 

i robić filmy, które mogą zostać opublikowane na stronach internetowych i w 

mediach społecznościowych FWW i Fundacji NIDA.  

  

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a po zakończeniu umowy również 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

W przypadku gdyby Fundacja przetwarzała dane w sposób niewłaściwy, ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
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