
Klauzula informacyjna pod Wydarzenie BE THE CHANGE #33 12.05.2022 
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia MAKE THE CHANGE – MŁODZI NA 

RYNKU PRACY 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 Uczestnicy mogą 
kontaktowac  się z Administratorem za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany powyz ej adres. 

3. Administrator powołał IOD z kto rym kontakt moz liwy jest pod adresem: pod adresem: 
alicja.sytek@cpit.org.pl  

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Wydarzenia w celu: 
a) Podjęcia działań na żądanie, 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 Wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy) 

c) 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) 

d) 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). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez Administratora celów 
wskazanych w pkt 4 powyżej.  

6. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania. 

7. Dane Uczestników nie będą przekazywane poza obszar EOG. 
8. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty, którym Administrator ma prawny 

obowiązek przekazać dane, oraz podmioty które współpracują z Administratorem w celu realizacji 
Wydarzenia. 

9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników 
a) przez okres trwania Wydarzenia— 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 Uczestnikom, 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 Uczestnika 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) Uczestnik  ma prawo zażądać ich sprostowania; 

d) w pewnych sytuacjach Uczestnik może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich 
danych osobowych, np. gdy: 
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− dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; 
− Uczestnik skutecznie cofnie 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 Uczestnik 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) Uczestnik 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. 

 
 
 

 
 
 


