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Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do realizacji zadańw związku z wykonaniem 
zawartej umowy 

Zgodnie z art. 14 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Platforma Przemysłu 
Przyszłości z siedzibą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10, 26-600 w Radomiu 
reprezentowana przez Pana Andrzeja Soldaty – Prezesa Zarządu Fundacji. Aby 
skontaktować się z Administratorem, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: 
kontakt@fppp.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Pl. Trzech Krzyży 
10/14, 00-507 Warszawa.  

2. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta w związku 
z realizacją umowy.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 
umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, 
dla których Administratorem jest Fundacja.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze 
zm.). 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące prawa:  

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;  
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;  
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;  
• prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Fundacji 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


