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Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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), zwanego dalej „RODO” informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 

16/9. 

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Towarzystwo 

Przyrodnicze „Bocian”, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16/9 oraz pod adresem e-mail: biuro@bocian.org.pl, strona 

internetowa: www.bocian.org.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO na potrzeby realizacji projektu „Realizacja 

Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego”, korzystającego z dofinansowania Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w 

ramach funduszy EOG, w tym w szczególności w celu prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień, badania 

złożonych ofert, zawarcia i realizacji umów z Wykonawcami, wyłonionymi w ramach postępowań oraz w celu potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, wnioskowania o płatność, ewaluacji, monitoringu, sprawozdawczości, kontroli, audytu.  

4. Rodzaj pozyskiwanych danych: 

 dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności 

gospodarczej, stanowisko, w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON, 

 dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy, 

 dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji, 

 dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków. 

5. Dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od osób, instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, w 

tym zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz ze źródeł publicznie dostępnych.  

6. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie 

zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Dane osobowe związane z realizacją projektu będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia przez Komitet 

Mechanizmu Finansowego Raportu końcowego dla Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 

współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. 

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

 prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), 

 prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 

RODO, 

 prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), 

 prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy; w celu 

jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w 

celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

 prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w 

przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe 

przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem projektu. Odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 

 


