Przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy
Pokrzywdzony Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób
pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”:
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Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Dysponent Funduszu Sprawiedliwości –
Minister Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES”.
Oświadczamy, że obowiązki współadministratora danych osobowych będziemy wykonywać
w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1),
zwanym dalej: rozporządzeniem RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane
w związku z uczestnictwem w wydarzeniu dotyczącym przeciwdziałania przestępczości w ramach
pomocy udzielanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
– Funduszu Sprawiedliwości.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu w celu realizacji działań
zaplanowanych w projekcie oraz w celach statystycznych i ewaluacyjnych, a także przez okres 5 lat
od daty zakończenia projektu w celach statystycznych, ewaluacyjnych i archiwalnych. Dysponent
Funduszu będzie przetwarzać dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tych
samych celach, co Wykonawca, a także w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej. Dysponent Funduszu i Wykonawca mogą przetwarzać następujące kategorie danych: imię
i nazwisko, pesel, adres zamieszkania.
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES” zobowiązuje się do odpowiadania na żądania
osób fizycznych w związku z realizacją ich praw na podstawie art. 15, art. 16 oraz art. 19
rozporządzenia RODO. Jednakże, jeżeli takie żądanie zostanie skierowane do Dysponenta Funduszu,
Dysponent Funduszu może udzielić odpowiedzi, chyba że o udzielenie odpowiedzi zwróci się do
Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „BONA FIDES”, który jest wówczas zobowiązany do udzielenia
odpowiedzi.
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES” zobowiązuje się poinformować Dysponenta
Funduszu o każdym żądaniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych skierowanym do
Stowarzyszenia i przekazać Dysponentowi Funduszu odpowiedź udzieloną na ww. żądanie.
Wykonawca zobowiązuje się udzielać na ww. żądania odpowiedzi na zasadach i w terminach
określonych w art. 12 rozporządzenia RODO.
Współadministratorzy danych osobowych zobowiązują się wzajemnie informować o usunięciu lub
sprostowaniu danych osób fizycznych. W przypadku zgłoszenia przez osobę fizyczną żądania
usunięcia jej danych osobowych na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO, Strony niezwłocznie
wspólnie podejmują decyzję co do usunięcia tych danych oraz ustalają treść odpowiedzi. Decyzja co
do usunięcia albo nieusunięcia danych oraz co do treści odpowiedzi musi być podjęta bez zbędnej
zwłoki. W przypadku zgłoszenia przez osobę fizyczną żądania ograniczenia przetwarzania jej danych
osobowych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO Strony niezwłocznie wspólnie podejmują
decyzję co do ograniczenia przetwarzania tych danych oraz ustalają treść odpowiedzi. Decyzja co do
ograniczenia albo braku ograniczenia przetwarzania danych oraz co do treści odpowiedzi musi być
podjęta bez zbędnej zwłoki. W przypadku zgłoszenia przez osobę fizyczną sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO, Strony
niezwłocznie wspólnie podejmują decyzję co do zaprzestania przetwarzania danych oraz ustalają
treść odpowiedzi. Decyzja co do zaprzestania albo braku zaprzestania przetwarzania danych oraz co
do treści odpowiedzi musi być podjęta bez zbędnej zwłoki. Jeżeli żądanie osoby fizycznej na
podstawie art. 17, art. 18, art. 21 lub art. 22 rozporządzenia RODO odnosi się do przetwarzania jej
danych wyłącznie przez jednego z administratorów, Strony wspólnie podejmują decyzję w zakresie
tego żądania oraz odpowiedzi.
Współadministratorzy danych osobowych ustalają następujący punkt kontaktowy dla osób
fizycznych:

•
•
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po stronie Dysponenta Funduszu: Inspektor Ochrony Danych - Tomasz Osmólski, tel.: 22 52
12 346, e-mail: iod@ms.gov.pl
po stronie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności: Róża Otręba – Wiceprezes
Stowarzyszenia, tel.: 695 931 937 , e-mail: roza.otreba@gmail.com.

Strony zobowiązują się, każdy we własnym i odpowiednim zakresie, do wdrożenia i stosowania
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, do ich przeglądu i aktualizacji, aby
przetwarzanie danych w związku z umową było zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych osobowych oraz aby mogli to wykazać.
Dysponent Funduszu informuje, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO:
• administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę jest Minister
Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11;
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomaszem Osmólskim, tel.: 22 52 12 346, e-mail:
iod@ms.gov.pl;
• dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą w celu realizacji umowy
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
• odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1, będą: organy kontrolne i
nadzorcze oraz audyt
• osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
• osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje
odmową zawarcia umowy / udziału w projekcie.

