
 

……………………………………………. 

Miejscowość, data 

 

 

……………………………………………..

  

Imię i nazwisko 

 

…………………………………………….. 

Adres zamieszkania 

 

…………………………………………….. 

 

 

Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba, której dane będą przetwarzane wyraziła zgodę na 
podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 
2016 r. 
 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja REC Polska 

z siedzibą w Warszawie (02-304) przy ul. Grójeckiej 22/24/36, email: poland@rec.org 
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu wyboru Pani/Pana oferty 
realizowanego przez Fundację REC Polska z siedzibą w Warszawie (02-304) przy ul. Grójeckiej 
22/24/36. 

2) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procedury 
wyboru oferty przez Fundację REC Polska z siedzibą w Warszawie (02-304) przy ul. Grójeckiej 
22/24/36. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu wyboru Pani/Pana oferty przez Fundację REC 
Polska z siedzibą w Warszawie (02-304) przy ul. Grójeckiej 22/24/36. 

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom ani instytucjom oprócz Fundację REC 
Polska z siedzibą w Warszawie (02-304) przy ul. Grójeckiej 22/24/36.  

4) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w REC Polska do czasu 

zakończenia okresu gwarancji projektu LIFE12 NAT/PL/000084 Ochrona i renaturyzacja 

mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska. 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a po 25 maja 
2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym i umownym. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wzięcia udziału  
w procesie wyboru Pani/Pana oferty przez Fundację REC Polska z siedzibą w Warszawie (02-304) 
przy ul. Grójeckiej 22/24/36.  

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

Ul. Grójecka 22/24 lok. 36, 02-301 Warszawa 

Tel. + 48 22 823 84 59. Fax +48 22 822 94 01 



Po zapoznaniu się z informacjami podawanymi w trybie art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. w trybie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) dobrowolnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie procesu wyboru 
oferty realizowanego przez Fundację REC Polska z siedzibą w Warszawie (02-304) przy ul. Grójeckiej 
22/24/36.  Moja zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie moje dane będą 
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, mam prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.  

Zostałam/em poinformowana/y, że: 

1. Mam prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania danych osobowych; 

2. Mam prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych; 

3. Mam prawo do sprostowania i uzupełniania podanych danych; 

4. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, a podane przeze mnie dane będą przetwarzane do 

czasu cofnięcia zgody; 

5. Mam prawo do żądania usunięcia podanych przeze mnie danych (prawo do bycia zapomnianym) 

lub ograniczenia ich przetwarzania; 

6. Mam prawo do przeniesienia danych; 

7. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych 

8. Mam prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu; 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

  

.…………………………………….. 

            czytelny podpis oferenta 

 


