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Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

do celów związanych z nawiązaniem współpracy w ramach  
Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej 

 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jest Stowarzyszenie KIES, 

ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław, zwana dalej także Administratorem, w imieniu i na 

rzecz której działa Zarząd w składzie:  

1)  Szandurski Jarosław 

2)  Damian Wojciech Dudała 

3)  Agnieszka Żak 
4)  Joanna Biegała 

5)  Tomasz Garpiel 
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z nawiązaniem 

współpracy w ramach Klastra KIES; 

3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Urz. UE L Nr 119 str. 1), zwanego dalej RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani 

danych jest niezbędne w celu nawiązania współpracy w ramach Klastra KIES; 
4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom oraz 

współpracownikom Administratora, jak również osobom trzecim w zakresie niezbędnym 

do realizacji celów rozliczeniowych, sprawozdawczych, archiwizacyjnych oraz 
kontrolnych; 

5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

6. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do nawiązania współpracy, 

co oznacza, że odmowa podania danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną 

rezygnacją z zawarcia umowy; 

7. Na zasadach oraz warunkach określonych w RODO posiada Pan/Pani prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do 
przenoszenia danych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie Pani 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 
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8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu; 

9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celów nawiązania współpracy w ramach Klastra KIES. 


