
Klauzula Informacyjna 
 

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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: Administratorem danych osobowych 
zawartych w niniejszym Formularzu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)  
z siedzibą w Warszawie (00-359), przy ul. Kopernika 17.  

Dane przetwarzane będą w celach: wysyłki newsletter, udziału w wydarzeniach, przesyłania bieżących informacji 
dotyczących działalności FRSI i prowadzonych przez nią projektów, statystycznym do celów raportowania do 
grantodawcy projektu. 

Do Twoich danych dostęp będą mieli, poza pracownikami i współpracownikami FRSI, grantodawcy FRSI, 
podmioty realizujące na rzecz FRSI usługi doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, 
komunikacyjne oraz organy publiczne, w tym sądy na ich uzasadnione żądanie.  

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem 
przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych w celu prowadzenia marketingu 
bezpośredniego FRSI. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych w tym celu 
i nie będziemy wysyłać informacji o aktualnych działaniach FRSI i prowadzonych projektach. Dane podajesz nam 
dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do świadczenie usług opisanych w niniejszym formularzu. Dane 
będą przetwarzane więc będą do czasu cofnięcia zgody lub wygaśnięcia potencjalnych roszczeń wynikających ze 
świadczonych na twoją rzecz usług.  Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza obszar UE. Twoje dane 
osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. 

Jeżeli uważasz, że twoje są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą wiadomości e-mail: frsi@frsi.org.pl, 
telefon: 22 123 90 20 lub pisemnie na adres: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. 

 


