
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZY

Fundacja Novo dba o bezpieczeństwo danych osobowych, osób biorących udział
we wszelkich projektach i działaniach realizowanych przez naszą instytucję. Dla-
tego  też  informujemy,  że  na  podstawie  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych Osobowych jest:
Fundacja Novo z siedzibą w Poznaniu ul. Kuźnicza 10/6, 60-241 Poznań, tel. +48
502 042 629, email: dorota.nowakowska@fundacjanovo.pl .

Dane pozyskiwane na okoliczność realizacji zawieranej umowy wolontariatu to:
Imię i  nazwisko Wolontariusza,  nr  PESEL,  adres zamieszkania,  numer telefonu
kontaktowego lub adres e-mail.

W sprawach wynikających z  indywidualnych  pytań w zakresie  przetwarzania
danych, możecie się Państwo kontaktować z prezes Dorotą Nowakowską -  tel.
+48 502 042 629, email: dorota.nowakowska@fundacjanovo.pl, która jest upraw-
niona do kontaktu z Panem/Panią w imieniu Administratora Danych Osobowych
w sprawach związanych z ochroną, gromadzeniem, przetwarzaniem, modyfiko-
waniem i usunięciem Państwa danych osobowych.

Wypełniając ciążący na Administratorze obowiązek informujemy że:
pozyskiwane dane osobowe są danymi, które Fundacja będzie chroniła zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże dane te są niezbędne do realizacji
składanych  przez  Pana/Panią  wniosków,  czy  realizowanych  przez  Fundację
działań.

Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wolontariatu – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i e rozporządzenia 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 prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.  ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO, Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L
119/1).  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez  okres  realizacji
wolontariatu lub do momentu wycofania zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą upoważnieni pracownicy Fundacji  Novo oraz wyłącznie pod-
mioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów
prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej. 
Państwa dane osobowe nie będą poddane profilowaniu. Fundacja Novo może
powierzyć przetwarzanie danych, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w
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drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powy-
żej celu ich przetwarzania.

Informacja o Pani/Pana prawach:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz pra-
wo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do prze-
noszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w do-
wolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do:
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie przez
Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, w po-
zostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
odmową podjęcia współpracy przez Administratora. 
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