
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ DOBRA SIEĆ 

 

1. W zakresie ochrony danych osobowych Fundacja stosuje przepisy 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 („RODO”), a także Ustawy z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.  

 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dobra Sieć (zwaną dalej: 

„Fundacją”) z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa. 

Z Fundacją można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej  

biuro@dobrasiec.org lub pisemnie na ww. adres siedziby Fundacji.  

 
3. Pani/ Pana dane osobowe uzyskane przez Fundację w trakcie Badania zostaną udostępnione 

przez Fundację na rzecz Zleceniodawcy, w celu umożliwienia Zleceniodawcy weryfikacji 

wyników badania – raportu z badania - przygotowanego i dostarczonego mu przez Fundację.  

Podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, 

której dane dotyczą. Podanie danych osobowych w celu ich udostępnienia na rzecz 

Zleceniodawcy jest dobrowolne.   

 

4. Pani/ Pana dane pozyskane zostały bezpośrednio od Pani/ Pana w związku z wcześniejszym 

zdecydowaniem się przez Panią/Pana na wzięcie udziału w Badaniu przeprowadzanym przez 

Fundację.   

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie współpracujące ze 

Fundacją, w tym Zleceniodawca, po uprzednim wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na 

udostępnienie Zleceniodawcy przez Fundację Pani/Pana danych osobowych.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe Fundacja przechowuje dla celów związanych z realizacją Badania 

oraz w celu kontaktu z organizatorami w przyszłości w obszarze informowania o wydarzeniach 

i funkcjonalnościach na portalu Moje Stypendium dla organizatorów programów stypendialnych 

W tym zakresie obowiązek informacyjny Fundacji został spełniony względem Pani/Pana 

w odrębnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie www.dobrasiec.org/polityka-

prywatnosci/.  

 
 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/ Panu 

różnorodne prawa. Wszelkie żądania związane z Pani/Pana prawami można zgłosić Fundacji 

za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dobrasiec.org lub pisemnie na adres siedziby.  

 

8. Przysługują Państwu następujące prawa: 

a) Prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych; 

b) Prawo do sprostowania: jeżeli uważa Pani/ Pan, że dane osobowe są niedokładne lub 

niekompletne, może Pani/ Pan domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich 

danych osobowych; 

c) Prawo do usunięcia: może Pani/ Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych; 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania: może Pani/ Pan poprosić o ograniczenie 

przetwarzania swoich danych osobowych; 

e) Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych, może ją Pan/Pani w każdym czasie wycofać, z zastrzeżeniem że 

http://www.dobrasiec.org/polityka-prywatnosci/
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wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

f) Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pani/ Pan domagać 

się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej. 

 

Fundacja dokłada najwyższych starań, by zapewnić Pani/ Panu najpełniejszą ochronę danych 

osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uzna Pani/ Pan, że 

przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/ Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Więcej informacji na temat tego, jak Fundacja przetwarzana Pani/Pana dane osobowe znajduje 

się na naszej stronie internetowej: http://dobrasiec.org/polityka-prywatnosci/.  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ ZLECENIODAWCĘ BADANIA: POLSKO-AMERYKAŃSKĄ FUNDACJĘ WOLNOŚCI 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

W imieniu PAFW obowiązki Administratora wykonuje jednostka organizacyjna PAFW – 

Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Królowej Marysieńki 48 (02-954 Warszawa). 

 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować przez e-mail: paff@pafw.pl, 

telefon: 22 5502800 lub pisemnie na adres: Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa. 

 

3. Otrzymaliśmy Pani/Pana dane od jednostki wykonującej badanie, tj. Fundacji Dobra Sieć 

z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa (dalej: 

„Fundacja”). 

 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe uzyskane w trakcie Badania 

przeprowadzanego przez Fundację w celu umożliwienia administratorowi weryfikacji wyników 

badania – raportu z badania - przygotowanego i dostarczonego mu przez Fundację.  Podstawą 

przetwarzania danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych i udzielenie zgody na 

udostępnienie Pani/Pana danych osobowych do administratora przez Fundację jest 

dobrowolne.  

 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być przykładowo podmioty przetwarzające je na zlecenie 

administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów powierzenia 

zawartych z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe administrator przechowuje przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia weryfikacji raportu z badania przygotowanego i dostarczonego 

administratorowi przez Fundację.  

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/ Panu 

różnorodne prawa. Wszelkie żądania związane z Pani/Pana prawami można zgłosić 
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administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej przez e-mail: paff@pafw.pl, telefon: 

22 5502800 lub pisemnie na adres: Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa 

 
 

8. Przysługują Państwu następujące prawa: 

a) Prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych; 

b) Prawo do sprostowania: jeżeli uważa Pani/ Pan, że dane osobowe są niedokładne lub 

niekompletne, może Pani/ Pan domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich 

danych osobowych; 

c) Prawo do usunięcia: może Pani/ Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych; 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania: może Pani/ Pan poprosić o ograniczenie 

przetwarzania swoich danych osobowych; 

e) Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych, może ją Pan/Pani w każdym czasie wycofać, z zastrzeżeniem że 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

f) Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pani/ Pan domagać 

się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej. 

 

Administrator dokłada najwyższych starań, by zapewnić Pani/ Panu najpełniejszą ochronę 

danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uzna Pani/ 

Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/ Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

9. Informujemy, że w procesie weryfikacji raportu z badania przygotowanego i dostarczonego 

administratorowi przez Zleceniodawcę, administrator nie podejmuje decyzji w sposób 

zautomatyzowany i Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane. 

 

10. Więcej informacji na temat tego, jak administrator przetwarzana Pani/Pana dane osobowe 

znajduje się na naszej stronie internetowej: https://pafw.pl/ochrona-danych-osobowych/.  
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