
 

Projekt Fizyka na wyciągnięcie ręki współfinansowany jest ze środków  
Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr SONP/SN/513803/2021. 

  

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego 
ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń 

mail: kontakt@faj.org.pl 
tel: +48 575 180 509 / +48 603 750 220 

 

Klauzula informacyjna dla opiekunów uczestników warsztatów „Pokażemy wam fizykę!” 

w ramach projektu "Fizyka na wyciągnięcie ręki" realizowanego przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego 

i współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki  

 

Szanowny uczestniku, 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego z siedzibą w Toruniu,  

ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, NIP 956 226 05 73 (Fundacja). 

2. Jako Twoje dane osobowe rozumiemy dane opiekuna grupy (osoby kontaktowej) podane w formularzu 

zgłoszeniowym. 

3. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest organizacja warsztatów. 

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO),  

czyli dobrowolnie wyrażonej zgody; 

2)  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w prawnie uzasadnionych interesach Fundacji jakimi są: 

a) sprawna organizacja warsztatów, 

b) możliwość nawiązania kontaktu z opiekunami uczestników warsztatów, 

c) wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz dochodzenie lub obrona roszczeń, 

d) działania statystyczne i raportowanie. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń w związku 

z organizacją warsztatów, lub do wycofania zgody w przypadku przetwarzania opartego o zgodę. 

6. Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dokonywane w oparciu 

o nią. 

7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału  

w warsztatach i ponad to nie rodzi innych skutków. 

10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, takim jak: Ministerstwo Edukacji i Nauki, 

biuro księgowo-rachunkowe. 

12. Jeżeli chcesz skontaktować się z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych 

osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Twoich praw korzystaj, proszę, 

z adresu mailowego: kontakt@faj.org.pl lub pisz na adres: Fundacja Aleksandra Jabłońskiego,  

ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, z dopiskiem „RODO”. 
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