
 
 

Klauzula informacyjna RODO o 
przetwarzaniu danych osobowych 
 

Realizując obowiązek informacyjny administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, że 

administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z darmowymi lekcjami języka 

polskiego dla uchodźców z Ukrainy jest Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich, 80-875 Gdańsk, 

ul. Biskupia 24B, tel. (+48) 728 756 177, e-mail: projekt@fria.org.pl, www.fria.org.pl, zwana dalej 

„FRIA”. 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie 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) — artykuł 6 ust. 1 lit. a, b (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 

04.05.2016 r.). 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z 

procesem zapisów na darmowe lekcje języka polskiego, a następnie w procesie uczestnictwa w tych 

lekcjach — zgodnie z wymogami przepisów prawa. 

Przekazywanie danych 
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom: 

1) uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

2) Urzędowi Miasta Gdańska w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Darmowe lekcje 

języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy”, 

3) współpracującym z FRIA w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego 

procesu oraz zachowania ciągłości działania, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym 

rozwiązania techniczne i organizacyjne, w szczególności usługi: 

a. teleinformatyczne, 

b. prawne i doradcze, 

c. kurierskie, pocztowe, 

d. związane z utylizacją dokumentacji zawierającej dane osobowe. 

Zakres i czas przetwarzanych danych 
Przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, wiek (w latach), dane 

kontaktowe: adres e-mail oraz nr telefonu — na podstawie zgody. Dane przetwarzane będą do czasu 

istnienia prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez FRIA, tj. przez okres realizacji darmowych 
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lekcji języka polskiego, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 6 lat 

(w związku z realizacją zadania publicznego). Po tym okresie dane zostaną usunięte. 

Przekazywanie danych poza Unię Europejską 
FRIA nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.  

Profilowanie 
FRIA nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym służących do tak 

zwanego profilowania. 

Uprawnienia osób, których dane dotyczą 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez FRIA, posiadają Państwo prawo do:  

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

wycofania zgody — w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Niniejsza klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych udostępniona jest  w 

postaci: 

1) wydruku wyłożonego podczas zapisów na darmowe lekcje języka polskiego,  

2) pliku PDF do pobrania na stronie internetowej FRIA w treści wpisu dotyczącego darmowych 

lekcji języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy: www.fria.org.pl/darmowe-lekcje-jezyka-

polskiego-dla-uchodzcow-z-ukrainy lub skrótem: www.tiny.pl/ww6ft. 

Gdańsk, 9 listopada 2022 r. 

 


