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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             
– w związku z obsługą wniosku o dofinansowanie ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie 

Zgodnie z art. 6 pkt. 1 a) 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 przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), rozumianego dalej jako „RODO”, 

Ja, niżej podpisana/ny    …………………………………………………    

                                                        (Imię i nazwisko Osoby wyrażającej zgodę) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Zakłady Kórnickie, z siedzibą w 62-035 Kórnik, Aleja Flensa 2B,                                                                                                            

wpisaną do rejestru sądowego -KRS pod numerem 0000120123 moich danych osobowych podanych  

 

we wniosku……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wnioskodawcy – instytucji, stowarzyszenia itp.) 

 

o dofinansowanie ……………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa projektu, którego dotyczy wniosek) 

oraz dokumentacji związanej z jego rozpatrzeniem, zrealizowaniem i rozliczeniem w celu, zgodnej z Regulaminem 

przyznawania pomocy finansowych  obowiązującym w Fundacji Zakłady Kórnickie,  obsługi wyżej wymienionego 

wniosku, obejmującej:  

a. złożenie wniosku o dofinansowanie, 

b. wymianę korespondencji związanej z obsługą wniosku, w tym: przesłanie decyzji w sprawie dofinansowania, 

c. przyjęcie i zaakceptowanie sprawozdania z realizacji wniosku i dokumentów rozliczeniowych 

d. przechowywanie dokumentacji związanej z rozpatrzeniem, obsługą wniosku i  rozliczeniem  wniosku przez czas 

przewidziany postanowieniami obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie Instrukcji kancelaryjnej (tj. 5 lat od 

momentu zamknięcia sprawy). 

w zakresie obejmującym następujące informacje: 

a. imię i nazwisko 

b. tytuł  

c. nazwa reprezentowanej instytucji 

d. podane przeze mnie dane kontaktowe niezbędne do obsługi wniosku 

e. dane zawarte w korespondencji dotyczącej wniosku 

f. dane zawarte w sprawozdaniu i dokumentacji rozliczeniowej 

 

 tak1 

 nie 

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią załączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych w związku z obsługą wniosku o dofinansowanie ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie, w tym z informacją 

o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 tak 

 nie                                                  ……………………….………………….……………………………. 

      (Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 
1 Należy zaznaczyć krzyżykiem wybraną odpowiedź i skreślić odpowiedź niezgodną z oświadczeniem za każdym razem, gdy pojawia się to 

pole wyboru. 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem                                   

i obsługą o dofinansowanie ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), rozumianego dalej jako „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zakłady Kórnickie z siedzibą w Kórniku (62-035), al. Flensa 2b, 

wpisana do rejestru sądowego KRS pod numerem 0000120123.  

2. Aby skontaktować się z nami, może Pani/Pan wysłać wiadomość na adres e-mail: sekretariat@fzk.pl lub zadzwonić 

pod numer tel. 61 898 02 91. 

3. Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Fundacji Zakłady Kórnickie jest Danuta Podolak. W przypadku 

jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z bezpieczeństwem Pani/Pana danych może się Pani/Pan 

skontaktować z nią wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@fzk.pl lub dzwoniąc pod numer 

tel. 61 898 02 91. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i obsługi złożonego wniosku, na zasadach określonych 

w Regulaminie przyznawania pomocy finansowych ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie – na podstawie zgody 

wyrażonej w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a ponadto - w związku z koniecznością wypełnienia ciążącego 

na administratorze obowiązku archiwizacyjnego – w zgodzie z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz.U. 2020 poz. 164), na podstawie art. 6 pkt. 1 lit c) RODO. 

W sytuacji, gdy w związku z przyznanym dofinansowaniem konieczne będzie podpisanie umowy, dane 

przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 pkt 1. lit b) RODO.  W sytuacji ewentualnych sporów dane osobowe 

mogą być również przetwarzane w celu, stanowiącego prawnie uzasadniony interes Administratora,  dochodzenia 

roszczeń bądź obrony praw – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich zakres należy ograniczyć tylko do danych niezbędnych do obsługi 

wniosku, np. danych kontaktowych (jeżeli są inne niż związane z instytucją, którą Wnioskodawca reprezentuje) 

oraz imienia i nazwiska. 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak jej odmowa uniemożliwi nam przetwarzanie 

danych zawartych we wniosku i jego obsługę. 

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz współpracujący 

z nim w oparciu o umowy powierzenia danych dostawcy usług w zakresie zewnętrznej obsługi księgowej 

i hostingu, a także – w uzasadnionych przypadkach, obsługująca Administratora kancelaria prawna. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe zawarte we wniosku i całej dokumentacji związanej z jego obsługą będą przechowywane przez 

okres 5 lat  od zamknięcia sprawy, tj. zakończenia obsługi wniosku, złożenia przez Wnioskodawcę 

i zaakceptowania przez FZK sprawozdania z realizacji zadania, na które dofinansowanie zostało przyznane, zgodnie 

ze wskazaniami obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie Instrukcji kancelaryjnej, z której treścią zapoznać 

można się  w siedzibie Fundacji Zakłady Kórnickie  lub pisząc na adres iod@fzk.pl. Dane przetwarzane w celu 

ewentualnego dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający 

z przepisów kodeksu cywilnego; 

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym – profilowaniu. 

11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000164
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