
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach 
konkursów grantowych w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 
 
W związku ze złożeniem wniosku w ramach ubiegania się o grant w programie Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny dane osobowe przekazywane w celu złożenia wniosku będą 
przetwarzane w sposób opisany poniżej. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 
konkursach grantowych w ramach Programu. 
 

1. Współadministratorzy 
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO) informujemy, ze Administratorami Pani/Pana danych 
osobowych są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, z 
siedzibą w Warszawie (ul. Żurawia 43), w ramach konsorcjum z Fundacją Edukacja dla 
Demokracji, z siedzibą w Warszawie (Nowolipie 9/11) i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (ul. Kopernika 17). Administratorzy wspólnie 
realizują Program Aktywni  Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwany dalej 
„Programem”). 
Ww. podmioty są współadministratorami w rozumieniu art. 26 („RODO”) w stosunku do 
wszelkich danych osobowych zawartych w formularzach i wnioskach Programu oraz 
danych osobowych podanych w związku z udziałem w konkursie dotacyjnym w 
Programie. Oznacza to, że wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. 
Podmioty te dalej będą zwane łącznie „Współadministratorami”. 

 
2. Kontakt 

Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane 
dotyczą, tj: rodo.aofr@frdl.org.pl 
Ponadto, poniżej zamieszczone są dane kontaktowe każdego ze Współadministratorów. 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 
Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 
Fundacja Edukacja dla Demokracji 
Adres: ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
Adres: ul. Mikołaja Kopernika 17, 00-359 Warszawa 
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3. Cel przetwarzania danych 
Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w celu wykonania swojego prawnie 
uzasadnionego interesu, którym jest udostępnienie informacji o Programie, umożliwienie 
Wnioskodawcom wzięcia udziału w konkursach grantowych, umożliwienie 
Współadministratorom przeprowadzenia konkursu i ew. przyznania grantu, obrony przed 
roszczeniami oraz archiwizacji dokumentów (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celu realizacji obowiązków prawnych 
ciążących na Współadministratorach art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

 
4. Odbiorcy 

Dane osobowe są udostępniane sobie nawzajem przez Współadministratorów w ramach 
wspólnej realizacji Programu. Dane będą udostępniane podmiotom trzecim jedynie, jeżeli 
będzie to niezbędne dla celów określonych w niniejszej informacji. Takimi podmiotami 
mogą być podmioty współpracujące z Współadministratorami w celu oceny wniosków i 
ich procedowania, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzające 
programami ze środków EOG, przedstawiciele Państw-Darczyńców. Dane osobowe 
mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą usługi wsparcia informatycznego, 
prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji Programu. 

 
5. Czas przetwarzania danych osobowych 

Zachowamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres realizacji Programu, a 
następnie przez okres trzech lat od zakończenia Programu, rozumianego jako przyjęcie 
przez Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli sprawozdania końcowego. 

 
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych 

Współadministratorzy mogą przetwarzać następujące z kategorii Pani/Pana danych 
osobowych: 

a) imię i nazwisko; 
b) dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu; 
c) wszelkie inne dane osobowe przekazane za pomocą formularzy, 
d) wszelkie inne dane zawarte we wniosku lub podane w toku jego rozpatrywania, 

przyznawania grantu oraz realizacji projektu ze środków Programu. 
Powyższe dane osobowe są gromadzone za pomocą formularza wniosku lub w toku 
udzielania grantu. Zakres danych osobowych może się różnić w zależności od tego, co 
zostanie podane przez osobę wypełniającą formularz, wniosek lub w trakcie 
kontaktowania się z przedstawicielami Współadministratorów. 

 
7. Prawa osób, których dane dotyczą 

W każdej chwili, w zakresie wynikającym z RODO, ma Pani/Pan prawo:  
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, a także ich usunięcia; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych;  
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
8. Obowiązki Współadministratorów w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Współadministratorzy zawarli umowę, na mocy której określili zakres swojej 
odpowiedzialności w stosunku do obowiązków wynikających z RODO. 
Każdy Współadministrator jest odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną danych 
osobowych w zakresie uzgodnionych obowiązków realizacji Programu Aktywni Obywatele 
– Fundusz Regionalny, do których wykonywania jest zobowiązany na podstawie umów z 
innymi Współadministratorami. Tym samym, podmiot odpowiedzialny za poszczególne 
kwestie wobec Pani/Pana zależy od poszczególnych zakresów w Programie: 

 

OBOWIĄZKI ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
Obowiązki informacyjne (Art. 13-14 RODO), wykonywanie 
praw osób, których dane dotyczą (Art. 15-22 RODO)  
i pozostałe obowiązki wynikające z RODO w związku z: 

1. korzystaniem ze strony internetowej 
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl 

2. subskrypcją newslettera informującego o Programie 
3. korzystaniem z profili społecznościowych Programu 
4. rejestracji na wydarzenia towarzyszące 

(konferencje, szkolenia, webinaria etc.) 

 
Fundacja Rozwoju  
Społeczeństwa Informacyjnego 

 
Obowiązki informacyjne (Art. 13-14 RODO), wykonywanie 
praw osób, których dane dotyczą (Art. 15-22 RODO) i 
pozostałe obowiązki wynikające z RODO w związku z 
zarejestrowaniem i przetwarzaniem danych użytkowników 
Elektronicznego Systemu Naboru Wniosków i Zarządzania 
Grantami Programu (Generatora). 
 

 
Fundacja Edukacja dla 
Demokracji 

 
Obowiązki informacyjne (Art. 13-14 RODO), wykonywanie 
praw osób, których dane dotyczą (Art. 15-22 RODO) i 
pozostałe obowiązki wynikające z RODO w związku z 
zawarciem i realizacją umów grantowych w ramach 
Programu, w tym z udziałem ośrodków regionalnych. 
 
 

 
Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 

 

Niezależnie od powyższych uzgodnień, może Pani/Pan wykonywać przysługujące prawa 
wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów. 


