
Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Akceleracyjnego Sieci Przedsiębiorczych Kobiet dla
Przedsiębiorczyń „NEXT”

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych Kandydatek i Uczestniczek programu Akceleracyjnego NEXT jest

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673
Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadającą NIP: 9512365241,
numer REGON: 146569008 (dalej: „Administrator”).

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Członkini może
kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres, lub
telefonicznie pod numerem: 601933036.

3. Administrator powołał IOD, z którym kontakt możliwy jest pod adresem: pod adresem:
alicja.sytek@cpit.org.pl

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Kandydatek i Uczestniczek Programu w celu:
a) Podjęcia działań na żądanie Kandydatek związanych z uczestnictwem w Programie, w tym

weryfikacja formularza zgłoszeniowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem
umowy)

b) Realizacji Programu i wywiązywania się z obowiązków względem Uczestniczek - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub
podjęcie działań przed zawarciem umowy)

c) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na mocy przepisów RODO (m.in.
tworzenie rejestrów i ewidencji) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, w tym przypadku
obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych); oraz wypełnianie
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego,

d) nawiązywania lub utrzymywania realizacji biznesowych w tym prowadzenia odpowiedniej
korespondencji, lub kontaktów telefonicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, którym jest w tym przypadku nawiązywanie i utrzymywanie relacji
biznesowych)

e) ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, którym jest w tym przypadku możliwość skutecznego ustalenia
roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi).

f) udostępnienia Pani danych osobowych w ramach relacji z przebiegu wydarzenia - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda);

g) kontaktu telefonicznego, mailowego oraz przesłania newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO (podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda);

5. Podanie danych osobowych takich jak:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail; nazwa firmy;
c) adres firmy; numer NIP;
d) adres internetowy firmy (jeżeli posiada);
e) forma prowadzonej działalności;
f) data rozpoczęcia działalności;
g) struktura własnościowa;



h) obszar i branżę prowadzonej działalności;
i) etap rozwoju działalności;
j) przedmiot działalności, oferowane produkty lub usługi oraz docelową grupę klientów;
k) powody dążenia do rozpoczęcia działalności za granicą;
l) kraje, w których planuje rozpocząć działalność oraz przesłanki stojące za ich wyborem;
m) działania podjęte w celu rozpoczęcia działalności za granicą;
n) relację zachodzącą pomiędzy prowadzeniem firmy a innymi aktywnościami;
o) znaczenie dochodów przynoszonych przez firmę dla jej sytuacji materialnej. 

- jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych w pkt 4
powyżej.

6. Dane osobowe Kandydatek i Uczestniczek nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Dane Kandydatek i Uczestniczek mogą być przekazywane do państw trzecich.
8. Odbiorcami danych osobowych Członkini będą:

a) współorganizatorzy wydarzeń;
b) inni partnerzy, we współpracy, z którymi Administrator realizuje podjęte wspólnie projekty;
c) firmy dostarczające narzędzia służące do przechowywania danych osobowych (m.in. Google);
d) firma świadcząca usługi księgowe;
e) podmioty, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazać dane.

9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Kandydatek i Uczestniczek:
a) przez okres trwania Programu — w przypadku danych osobowych, które są w tym celu aż do

czasu przedawnienia roszczeń;
b) do czasu wycofania zgody (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) — w

przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie zgody;
c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w

przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza ze względu na swój
uzasadniony interes.

d) do czasu upływu terminu przedawnienia - w przypadku danych osobowych przetwarzanych
w celu ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi.

10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestniczek i Kandydatek
przysługują mu określone uprawnienia:

a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
(wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem);

b) prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Uczestniczki lub Kandydatki i są
przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo
dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe;

c) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób
niepoprawne) Kandydatka i Uczestniczka ma prawo zażądać ich sprostowania;

d) w pewnych sytuacjach Kandydatka i Uczestniczka może zwrócić się do Administratora o
usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:

− dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
− Członkini skutecznie cofnęła zgodę na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie

ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
− konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku

prawnego;
e) jeśli Kandydatka lub Uczestniczka uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych
danych, może zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności
danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji,
a jedynie je przechowywał;

f) Kandydatka i Uczestniczka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora
narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub inne przepisy o ochronie
danych osobowych.


