
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM 

WSPARCIA IMIGRANTÓW I IMIGRANTEK - PROJEKT STAŻOWY DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM 

UCHODŹCZYM 

 

Zgodnie z 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, „RODO”), informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z 

siedzibą w Gdańsku, 80-852, przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11/1 NIP: 5862288177 ; KRS: 

0000480488; REGON: 221982609, reprezentowana przez Zarząd. Administrator powołał 

Inspektorkę ochrony danych, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: 

centrum@cwii.pl 

 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:  

- w zakresie udziału w rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit a) RODO: zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadnione interesy 

Administratora, m.in. obrona Administratora przed ewentualnymi roszczeniami. 

- w zakresie dalszego wsparcia uczestników projektu - art. 6 ust. 1 lit b) RODO: umowa 

oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, m.in. obrona 

Administratora przed ewentualnymi roszczeniami. 

 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi rekrutacji do projektu stażowego, 

realizowanego wspólnie z IKEA Retail Sp. z o.o. oraz udzielania specjalistycznego wsparcia w 

trakcie trwania projektu, a także dochodzenia przez Administratora potencjalnych roszczeń, 

lub obrona przed takimi roszczeniami; 

 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w związku z 

realizacją celów określonych w punkcie 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

- upoważnieni pracownicy Administratora; 

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na 

potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy - w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług; 

- podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w 

tym grantodawcy przyznający Fundacji dotacje na realizację projektów, wyłącznie w celach 

sprawozdawczych 

- instytucje partnerskie projektu, czyli: IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach 

k/Warszawy, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn;  Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla 

Pokoju (Salam Lab) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31-504, 

identyfikujące się numerami NIP: 6772471257, REGON: 520484716 oraz Centrum Wsparcia 

Imigrantów i Imigrantek z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok.1 , 80-

866, KRS: 0000480488, NIP: 5862288177, REGON: 221982609.  



 

5. Właściciel danych posiada prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które pozostaje bez wpływu na 

wcześniejsze przetwarzanie (odnosi się do danych przetwarzanych w oparciu o zgodę), 

W celu wykonywania swoich praw, właściciel danych może skontaktować się Z Fundacją pod 

adresem korespondencyjnym podanym w punkcie 1 lub za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem centrum@cwii.pl 

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania projektu, a następnie przez jego okres 

sprawozdawczy (bądź do odwołania zgody, co jednak będzie równoznaczne z rezygnacją z 

procesu rekrutacji). Dane osób, które nie zostały zakwalifikowane do kolejnych etapów 

rekrutacji realizowanych przez IKEA, będa przechowywane przez 6 miesięcy od zakończenia 

pierwszego etapu rekrutacji, w celu obsługi potencjalnych reklamacji oraz obsługi listy 

rezerwowej.     

 

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 


