
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
przez Fundację Aktywni bez Barier 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, w odniesie-
niu do: 

− Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 

− Pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie); 

− Członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRS); 

− Osoby fizycznej (np. pracownika Wykonawcy) skierowanej do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia; 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aktywni bez Barier z siedzibą w Poznaniu (60-143) przy ul. Pod-
chorążych 33 tel.: (22) 659 30 11, fax (22) 822 02 23, e-mail: biuro@aktywnibezbarier.org 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@aktywnibe-
zbarier.org. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w następujących celach: 

− wyboru Wykonawcy spośród nadesłanych ofert na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO) 

− zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy z Wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku wyboru 
danej oferty); 

− realizacji obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenia finansowego i podatkowego 
(np. rozliczenie faktur lub rachunków) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

− ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasad-
niony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

− kontaktowania się z Wykonawcą i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach monito-
rowania i kontroli prawidłowości realizacji Projektu „Od aktywności do samodzielności - warsztaty”. Innymi odbiorcami Pani/
Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosfng skrzynek mailowych), 
prawne, doradcze, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. banki.  

6. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem umownym, ich niepodanie poskutkuje brakiem 
możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

7. W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem Wykonawcy, podanie Pani/Pana danych osobowych może być obowiązkiem wyni-
kającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Panią/Panem, a Wykonawcą. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

− dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  

− przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /
Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany; 

− wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą 
przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego
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