
 

Projekt „Aktywna droga do sukcesu” realizowany przez Humaneo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORGANIZATORA STAŻU LUB OSÓB PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONYCH PRZEZ 

BENEFICJENTA REALIZUJĄCEGO PROJEKT „AKTYWNA DROGA DO SUKCESU” 

Zgodnie z art. 13 i 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), 

dalej „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu (33-

300) ul. Nawojowska 12, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@humaneo.pl 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 
z organizacją u pracodawcy (organizatora stażu) stażu zawodowego w ramach projektu pt. 

„Aktywna droga do sukcesu”, nr projektu RPLU.11.01.00-06-0036/20 (dalej „Projekt”); 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja stażu w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu;  

4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu, jak również w 
oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego; 

5. Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest 
wymogiem określonym w umowie, przepisach prawa i wytycznych, związanych z udziałem w 
Projekcie jako organizator stażu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów 
prawa i wytycznych oraz mogą uniemożliwić organizację stażu u pracodawcy;  

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Osoba fizyczna posiada: 

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

* dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania – wyłącznie 
na zasadach określonych w RODO; 

8. W przypadku osób fizycznych wykonujących czynności w imieniu organizatora stażu, dane osobowe 
administrator otrzymał od organizatora stażu i są to dane identyfikujące i kontaktowe. 
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