
Klauzula Informacyjna w 

Fundacja Impuls dla Biznesu i Nauki 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na 
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

TOŻSAMOŚĆ 
Administratora 

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: Fundacja Impuls 
dla Biznesu i Nauki ul. Adama Mickiewicza 37 lok. 58, 01- 625  Warszawa, 
NIP:1182157669, Regon:368742430, KRS:0000703156. 

DANE 
KONTAKTOWE 
Administratora 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email 
biuro@fundacjaimpuls.com.pl 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA 
PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy  
w oparciu o przesłankę legalności określoną w art. 6 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia 2016/679 tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

ODBIORCY DANYCH 
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom 
usług kadrowo-płacowych oraz dostawcom usług IT.  

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 6 lat. 

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGI DO 
ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 
członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia. 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 531 03 00 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 
danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy. 
 

 

 



 

Klauzula Informacyjna w stopce e-maila w  

Fundacja Impuls dla Biznesu i Nauki 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy, iż:  

o Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: Fundacja Impuls dla Biznesu i Nauki ul. Adama Mickiewicza 37 lok. 58, 
01- 625 Warszawa, NIP:1182157669, Regon:368742430, KRS:0000703156. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych 
– biuro@fundacjaimpuls.com.pl 

o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

o Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;  

o Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;  
o Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  
o Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;  
o Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji 

usługi/umowy. 

 

	


