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Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia 
 

Obowiązek informacyjny na temat przetwarzania danych osobowych 

 
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje 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 określane jako 
"RODO" lub "GDPR").  
 
W związku z nowymi standardami ochrony Twoich danych osobowych, Fundacja Edukacyjne 
Centrum Doskonalenia z siedzibą w Gdańsku, zaktualizowała zasady, na jakich 
przetwarzane są Twoje dane osobowe dostarczone nam z uwagi na działalność Fundacji 
ECD w ramach INTERIZON – Pomorskiego Klastra ICT i organizowanych przez nią inicjatyw, 
szkoleń, wydarzeń oraz świadczonych usług. 
 
Spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 – 14 RODO, niniejszym poniżej 

wskazujemy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jak 

poniżej. 

 
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych 
 
Administratorem danych osobowych jest: 
 
Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia – dalej zwana Fundacją ECD, z siedzibą przy ul. 
Polanki 12, 80-308 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej KRS pod nr 0000381964, REGON: 221200096, NIP: 5842712672, 
www.fundacjaecd.pl, (dalej jako „Administrator”) 
 
działając w ramach INTERIZON-POMORSKIEGO KLASTRA ICT (dalej „Klaster”), jako podmiot 

celowy powołany do realizacji zadań Klastra w zakresie budowania społeczeństwa opartego na 

wiedzy i innowacji, rozwoju sieci współpracy, partnerstwa przedsiębiorców i innych podmiotów 

z instytucjami otoczenia biznesu oraz z instytucjami edukacyjnymi, a zwłaszcza do podnoszenia 

poziomu wiedzy z zakresu ICT oraz poziomu kwalifikacji na rynku pracy i pobudzania 

przedsiębiorczości i innowacyjności w zakresie usług szkoleniowych w ICT, w szczególności  

realizując przyjętą Strategię Klastra (w zakresie celu nr 4. Dostępność wykwalifikowanych zasobów 

ludzkich). 

Z Administratorem- Fundacją ECD można się kontaktować bezpośrednio: 

 elektronicznie na adres: biuro@fundacjaecd.pl lub 

 pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres ul. Polanki 12, 80-308 Gdańsk 
 

http://www.fundacjaecd.pl/
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2. Jakie dane przetwarzamy 
 
W momencie skontaktowania się  z nami drogą elektroniczną, poprzez formularz kontaktowy, 

Administrator przechowuje i przetwarza Twoje dane osobowe w postaci: 

(1) adres poczty elektronicznej, 

(2) imię i nazwisko 

Podczas Twojej dalszej korespondencji z Administratorem, w momencie, gdy podajesz nam swoje 

dane w postaci    

(3) numer telefonu,  

(4) podmiot, który reprezentujesz,  

(5) adres korespondencyjny, 

również Administrator przechowuje i przetwarza i powyższe dane, 

 

udostępnione Administratorowi przez Ciebie osobiście. 

 

a także udostępniane przez Ciebie bezpośrednio poprzez aktywność na stronach internetowych: 

www.fundacjaecd.pl; takie dane osobowe, jak: 

 
(6) adres IP, 
(7) data i godzina odwiedzin strony, 

(8) rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony. 

 
 
3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy 
 
Twoje dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie: 

 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – to jest gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora – Fundację ECD, w postaci: 

o marketingu usług własnych Fundacji ECD i realizacji jej misji w rozumieniu 

szeroko pojętej działalności informacyjnej w zakresie podnoszenia poziomu 

wiedzy z zakresu ICT oraz poziomu kwalifikacji na rynku pracy,  

o kontaktowania się z osobami reprezentującymi podmiot (osobę prawną) 

o kontroli, monitoringu i sprawozdawczości wobec organów władzy, agencji itp. 

jako podmiotów uprawnionych do działania w zakresie realizowanych 

projektów dofinansowywanych ze źródeł funduszy UE, 

z wyłączeniem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów 

mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony 

danych; 

 

 Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie 
przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z jej 
obowiązków wynikających z prawa; 
 

 Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – to jest udzielonej przez Ciebie dobrowolnie zgody w zakresie 
mechanizmu działania plików cookies, jako że przy podejmowanej przez Ciebie  

http://www.fundacjaecd.pl/
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 aktywności na stronach internetowych:  www.fundacjaecd.pl; (przy pierwszym 

wejściu na stronę ) pojawia się zapytania o zgodę na wykorzystanie cookies. 

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach: 

 

o odpowiadania na Twoje pytania wysłane za pomocą formularza kontaktowego 

ze strony www.fundacjaecd.pl, 

o kontaktowania się i przesyłania drogą elektroniczną  informacji o 

potencjalnych przedsięwzięciach, ofertach szkoleń i innych projektach 

pochodzących od Fundacji ECD i związanych z nimi informacji o wydarzeniach 

z branż ICT, w kontekście kapitału ludzkiego, 

o realizacji działań mających na celu zorganizowanie i zaoferowanie udziału 

wspólnych przedsięwzięć i projektów, 

o wewnętrznych analiz realizowanych działań i możliwości spełnienia potrzeb 

potencjalnych odbiorców działań Fundacji ECD;  

 administrowania stroną internetową :www.fundacjaecd.pl; oraz działaniach 

analitycznych z wykorzystaniem tej strony, tj. badania i analizowania aktywności na 

stronie internetowej ( w ramach wykorzystywania cookies na stronie internetowej); 

 rejestracji i obsługi Twoich próśb i zapytań, które do nas kierujesz np. poprzez 
formularz kontaktowy, pocztę elektroniczną lub telefonicznie; 

 wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa, m.in.  

o tworzenia rejestrów, ewidencji i archiwizacji danych związanych z 

wykonywaniem przepisów RODO, np. rejestru osób, którzy zgłosili sprzeciw 

lub korzystają z prawa do ograniczenia z przetwarzania ich danych zgodnie z 

RODO - w związku z wykonaniem obowiązków dokumentacyjnych dla 

wykazania zgodności (procesów przetwarzania danych lub realizacji innych 

obowiązków nałożonych przepisami jak np., rachunkowość i rozliczanie 

usług) z prawem i możliwości wykazania tej zgodności;  

o obowiązków podatkowych i rachunkowych; 

o obowiązków monitorowania i sprawozdawczości oraz w ramach utrzymania 

efektów trwałości projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE 

 
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 
 

4. Gdzie są przechowywane Twoje dane 
 
Dane osobowe przechowywane są w siedzibie Administratora (ul. Polanki 12, 80-308 Gdańsk) 
oraz w środowisku chmurowym (usługa dropbox ), a w odniesieniu do danych związanych z 
realizacją umów i prowadzeniem rozliczeń także w Primeline Finance Spółka z o.o. przy ul. 
Lipowa 19/3 81-572 Gdynia.  
 
5. Bezpieczeństwo oraz dalsze udostępnianie Twoich danych osobowych 
 

http://www.fundacjaecd.pl/
http://www.fundacjaecd.pl/
http://www.fundacjaecd.pl/
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Mając na uwadze to jak cenne są Twoje dane osobowe na każdym kroku staramy się, aby ich 
przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, a w przypadku przekazywania tych danych poza 
strukturę Administratora dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane zapewniły 
odpowiedni standard ich ochrony i zachowały je w poufności. 
Jak większość podmiotów, w swojej działalności Administrator korzysta z pomocy podmiotów 
trzecich, co może wiązać się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych, wobec 
czego w odpowiednim kontekście, Administrator może przekazywać te dane do poniższej 
kategorii odbiorców danych: 

 dostawcom usług informatycznych i hostingowych 
 dostawcom usług wspierających działalność marketingu bezpośredniego  
 podmiotom zapewniającym usługi płatnicze 
 podmiotom świadczącym usługi kadrowo-księgowo-podatkowe oraz prawne 
 organom administracji publicznej (w zakresie projektów UE) i podatkowym 
 podmiotom administrującym platformami mediów społecznościowych, na których 

aktywny jest Administrator – Facebook. 
 
W przypadkach przekazania danych odbiorcom określonym powyżej, w działaniu których może 
dochodzić do przetwarzania danych z udziałem usług przetwarzania danych w ośrodkach 
leżących poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do państwa trzeciego w 
rozumieniu RODO, Administrator zapewnia odpowiednie warunki powierzenia przetwarzania 
danych, aby przetwarzanie odbywało się z zastosowaniem odpowiednich certyfikatów 
bezpieczeństwa i zachowania poufności danych, zgodnie z wymaganiami RODO. 
 
6. Dobrowolność podania danych 
 
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na ich 
udostepnienie i przetwarzanie w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora, o których mowa w pkt. 3 powyżej -  zawsze na 
podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, dla których przetwarzanie Twoich 
danych osobowych jest niezbędne.  
 
W zakresie Twoich danych osobowych związanych z mechanizmem działania plików cookies, 
udostępnienie ich jest dobrowolne (opiera się na Twojej zgodzie), choć pozostaje niezbędne do 
Twojej aktywności na stronie internetowej: www.fundacjecd.pl. W tym zakresie brak Twojej 
zgody oznacza niemożliwość korzystania z ww. strony internetowej. 
 
7. Czas przechowywania Twoich danych 
 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż jest to 
niezbędne do celów, w których są przetwarzane.  

W każdym przypadku jednak również przez czas, co najmniej odpowiadający okresowi 
przedawnienia roszczeń (3 lata w działalności gospodarczej lub 10 lat dla roszczeń osób 

fizycznych), jakie może podnosić Administrator, lub jakie mogą być podnoszone wobec 

Administratora w zakresie związanym z przetwarzanymi danymi. 

 
Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, Fundacja ECD 
wskazuje, że dane osobowe przetwarzane są przez okres: 
 

http://www.fundacjecd.pl/
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 trwania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających  — w odniesieniu do 
danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów szczegółowych, 
dotyczących udziału w przedsięwzięciach, projektach czy szkoleniach; 

 przedawnienia roszczeń w odniesieniu do (innych niż umowa) działań wobec Fundacji 
ECD, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, 
czy też nie) 

 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków 
wynikających z prawa podatkowego 

 do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych 
osobowych przetwarzanych na podstawie zgody w zakresie plików cookies 

 do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w 
odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Fundacji ECD lub do celów marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) 
RODO) 

 
8. Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) 
 
Twoje dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w toku 
przetwarzania danych osobowych (w tym zautomatyzowanemu profilowaniu), o którym mowa w 
art. 22 ust. 1 i ust.4 RODO. 
W toku przetwarzania danych osobowych przez Administratora możliwe jest działanie o 
charakterze profilowania (wykorzystywaniu danych osobowych oraz innych danych, nie 
mających takiego charakteru, do oceny  niektórych czynników (zainteresowań, preferencji, 
frekwencji w działaniach Klastra) istotnych dla Administratora z perspektywy w realizacji  
działań w ramach Klastra, w szczególności analiz i prognoz dalszych działań, jednakże działanie 
takie nie polega na „wyłącznie zautomatyzowanym profilowaniu” i nie wywołuje negatywnych 
skutków, a pozostaje niezbędne do należytego realizowania działań w Klastrze, tj. wykonania 
Umowy Partnerstwa Klastra wobec Uczestnika Klastra. 
 
9. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację ECD 
 
Jako Administrator gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, a są 
nimi prawa:  

 dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych,  
 ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  
 wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora, 
 wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 

Informujemy, że w każdym czasie masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych na potrzeby działań Fundacji ECD w postaci marketingu bezpośredniego usług -  w 
szczególności, jeśli nie chcesz otrzymywać komunikacji związanej z wydarzeniami oraz usługami 
oferowanymi przez Fundację ECD, w dowolnym momencie masz możliwość rezygnacji z nich za 
pośrednictwem linku do strony www, na końcu wiadomości.  
 
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora 
prosimy o kontakt:  e-mail: biuro@fundacjaecd.pl lub na adres pocztowy: ul. Polanki 12, 80-308 

Gdańsk.  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Zwracamy Twoją uwagę, iż z opisanych powyżej uprawnień możesz skorzystać, gdy:  
 

(1) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne, 

 
(2) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane przez Administratora; zgoda na przetwarzanie danych zostanie 
cofnięta; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych i jest on skuteczny w danym 
przypadku; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa unijnego lub 
krajowego, 

 
(3) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane 

są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na czas niezbędny 
do sprawdzenia prawidłowości tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z 
prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą już 
Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia 
roszczeń; lub wniesiony zostanie przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do 
czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są 
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, 

 
(4) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa 

się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób 
automatyczny. 

 
 
 
 
 
 


