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Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z 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 - RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Global Compact Poland z siedzibą 

w Warszawie (00-688), ul. Emilii Plater 25 lok. 64, tel. 22 646 52 58; e-mail: ungc@ungc.org.pl. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu wykonania obowiązków 

prawnych związanych z realizacją programu „United Legals for Ukraine” oraz na podstawie 

uzasadnionego interesu Administratora - w szczególności działań biznesowych oraz 

marketingowych, tj. art. 6 lit. b), c) i f) RODO. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące usługi z zakresu IT oraz 

podmioty świadczące obsługę prawną oraz usługi z zakresu kadrowo-płacowego na rzecz 

Administratora Danych i współpracujące z Administratorem Danych w ramach realizacji celu 

przetwarzania, o którym mowa w pkt. 2 oraz podmioty uprawnione do ich pozyskiwania na 

podstawie przepisów prawa. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane do innych 

podmiotów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w strukturze 

United Nations Global Compact, w USA, oraz podmiotów wykonujących usługi na ich rzecz, w celu 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Global Compact Poland polegającego na 

wykonaniu Umowy, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń wynikających z wiążących reguł 

korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, a po jego ustaniu przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa 

dotyczących przedawnienia roszczeń. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 

b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu, o którym 

mowa w pkt. 2 powyżej. 

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

8. Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od ...................................... 

9. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: imię, 

nazwisko, numer telefonu, adres e-mail 

 

mailto:ungc@ungc.org.pl

