
KLAUZULA INFORMACYJNA 

(GDPR Information Clause) 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leopolis for Future z siedzibą w Gdańsku 

[80-308] przy ul.Polanki 19, reprezentowana przez: Marcina Bielskiego- Prezesa Zarządu. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających z Pani/ Pana udziału w programie stażowym Leopolis for Future, na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt a i art. 6 ust. 1 pkt c RODO,  

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie fundacja pod nazwą Leopolis for Future oraz 

inne instytucje związane z odbywanym przez Panią/Pana stażem w ramach programu 

stażowego Leopolis for Future,  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez fundację pod nazwą Leopolis for Future 

przez okres trwania stażu oraz po zakończeniu stażu.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

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

przepisy RODO. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym celem realizacji 

programu stażowego Leopolis for Future, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność 

realizacji stażu. 

 

……………………………………………………………………… 

Data i podpis stażysty 

 

 

 

 

 



 

 

 

……………………………………… 

/imię i nazwisko/ 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

(Consent to the processing of personal data) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trakcie przygotowań,   

trwania oraz po zakończeniu mojego udziału w programie stażowym Leopolis for Future, przez 

fundację Leopolis for Future oraz instytucje związane z odbywanym przeze mnie stażem. 

 Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. 

Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu  

do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawe wycofania zgody na 

przetwarzanie tych danych w każdym czasie.  

 

 

 

…………………………………………… 

Data i podpis stażysty 

 


