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Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).


Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy przekazuje poniżej informacje dotyczące przechowywania i 
przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Klubowe 
Centrum Dramy i Chillu”, współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.


1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy z siedzibą 
przy ul. B. Prusa 37/39, 50-317 Wrocław, KRS 00000317292, REGON 020865865, NIP 8982148457.


Może Pani/Pan się skontaktować ze Stowarzyszeniem w następujący sposób:

listownie pisząc na adres: ul. B. Prusa 37/39, 50-317 Wrocław

mailowo przez e-mail: biuro@zoltyparasol.org lub telefonicznie tel. +48 530 239 756

bezpośrednio: ul. B. Prusa 37/39 we Wrocławiu.


2. Inspektor Ochrony Danych 
Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Funkcję Inspektora 
Ochrony Danych pełni Pani Joanna Warecka. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z 
przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. 


Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. B. Prusa 37/39 we Wrocławiu

przez e-mail: j.warecka@zoltyparasol.org


3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
Celem przetwarzania zebranych Danych Osobowych jest realizacja działalności statutowej Stowarzyszenie 
Żółty Parasol i Partnerzy, obejmująca organizację, rekrutację i promocję projektu pod nazwą „Klubowe 
Centrum Dramy i Chillu”, współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław oraz upowszechnianie jego 
rezultatów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 
w związku z realizacją zadania publicznego pn.: KLUBOWE CENTRA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY - 
Klubowe Centrum Dramy i Chillu, na podstawie umowy dotacyjnej nr nr   D/WSS/2490/18/2022-2023 z 
dnia 31.12.2021 roku 

Podanie Danych Osobowych i ich jest przetwarzanie jest niezbędne do organizacji zajęć statutowych w celu 
przedstawiania oferty, umożliwienia kontaktu, informowania o sprawach organizacyjnych, zmianach planów 
zajęć oraz informowania o ważnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach jego 
działalności statutowej.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
na potrzeby realizacji działalności statutowej – Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy 

z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. B. Prusa 37/39

http://www.zoltyparasol.org


5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: 
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 5 lat od finansowego i rzeczowego zakończenia 
realizacji projektu „Klubowe Centrum Dramy i Chillu”, zgodnie z umową dotacyjną zawartą przez 
Administratora. Dane te podlegają kontroli organów zewnętrznych w tym w szczególności uprawnionym 
przez Gminę Wrocław, współfinansującą projekt.


6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są 
nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana 
zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną 
sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie 
usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

-prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych 
osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).


Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław

www.wroclaw.pl
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