
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z 

GDAŃSKIEGO CENTRUM RÓWNEGO TRAKTOWANIA 

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Gdańskie Centrum Równego Traktowania jest realizowane wspólnie 
przez dwie organizacje pożytku publicznego, które jednocześnie są 
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych: 

 Stowarzyszenie WAGA z siedzibą w Gdańsku, ul. Biskupiej 4, 
tel. 519 544 485e-mail: kontakt@gcrt.pl  

 Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą w 
Gdańsku przy Chopina 42, tel. 577 772 832    e-mail 
fosa@gcrt.pl 

Dane osobowe są zbierane przez organizację, z której wsparcia 
bezpośrednio Pani/Pan korzysta, a następnie są przechowywane 
przez Stowarzyszenie WAGA. 

Inspektorem ochrony danych, który odpowiada na zapytania 
kierowane w sprawie Pani/Pana danych osobowych jest 
Katarzyna Kawczyńska, e-mail: iod@fundacjafosa.pl, 
wyznaczona przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry 
FOSA. Z inspektorem można się kontaktować również kierując 
korespondencję na adres siedziby Współadministratorów. 

2. W jakim celu zbieramy Państwa dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, ponieważ korzysta 
Pani/Pan z oferty wsparcia   w ramach projektu Gdańskie Centrum 
Równego Traktowania  dofinasowanego ze środków Miasta 
Gdańska. Projekt realizowany jest jako zadanie publiczne zlecone 
organizacjom pozarządowym.  

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych? 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 
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 
(potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).  

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania 
w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. e) RODO (dane zwykłe) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO 
(dane szczególnych kategorii tzw. dane wrażliwe). 
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Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres 
danych, które zbieramy jest minimalny i niezbędny do zrealizowania 
celu. 

4. Komu Pani/Pana dane będą udostępnione? 

Odbiorcami danych osobowych w ramach realizacji projektu są: 

 podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa, 

 podmioty, które świadczą nam usługi, 

 w ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych 
ma również Miasto Gdańsk. 

5. Przez jaki okres dane będą przechowywane? 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2027 r., 
ponieważ zgodnie z umową z Miastem Gdańsk mamy obowiązek 
przechowywać dokumenty przez 5 lat od zakończenia projektu. 

Dane osoboweprzetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO 
(dane zwykłe) będą przechowywane do momentu otrzymania od 
Pani/Pana sprzeciwu,w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją, 
na adres e-mail: kontakt@gcrt.pl, chyba że Administrator danych 
wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania. 

6. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych? 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

 ochrony danych osobowych, 

 żądania od Współadministratorów dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 18 
RODO), 

 prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych  
(„prawo  do  bycia  zapomnianym”),  z  zastrzeżeniem  
przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
(zgodnie z art. 21 RODO) opartego na przesłance 
wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 
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