Załącznik - Oświadczenia Wnioskodawcy
I. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu ofert na potrzeby analitycznobadawcze – organizowanego przez Fundację „Altum”. Wszystkie informacje podane przeze
mnie we wniosku aplikacyjnym są zgodne z prawdą.
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II. W związku z aplikowaniem do Konkursu ofert na potrzeby analityczno-badawcze oświadczam,
że przyjmuję do wiadomości, iż:
A. Administratorem Danych podanych przez Wnioskodawców jest organizator Konkursu, tj.
Fundacja „Altum”, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul.
Chwaliszewo 72/7, 61-104 Poznań (KRS 0000439358). Z Administratorem można się
skontaktować poprzez adres email: biuro@fundacja-altum.pl lub pisemnie na adres: ul.
Chwaliszewo 72/7, 61-104 Poznań. Wskazane dane kontaktowe służą również do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z ich
przetwarzaniem.
B. Przetwarzane będą następujące moje dane osobowe:
a) dane przekazane we wnioskach aplikacyjnych,
b) dane przekazane poza wnioskiem aplikacyjnym, np. w ramach komunikacji prowadzonej w
związku z Konkursem lub działań związanych z realizacją badań i analiz.
C. Dane będą przetwarzane w celu: organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu;
przeprowadzenia procesu aplikacji do Konkursu; oceny wniosków i stworzenia ich listy
rankingowej; rozstrzygnięcia Konkursu; publikacji informacji o jego uczestnikach na stronie
internetowej Administratora; prowadzenia przez Administratora działalności informacyjnej o
Konkursie, w tym w mediach – również społecznościowych; promocji działalności
Administratora; w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami prawa
oraz przepisami regulującymi zasady funkcjonowania Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i wydatkowania środków Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 – Priorytet 4: Rozwój instytucjonalny think
tanków obywatelskich – więcej informacji na stronie https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo2/dokumenty/ lub na życzenie; określonym odrębnie wyrażoną zgodą.
D. Dane będą przetwarzane na podstawie:
a) zgody wyrażonej poprzez akceptację Regulaminu i przesłanie wniosku aplikacyjnego do
Konkursu lub wyrażonej poprzez każde inne działanie polegające na przekazaniu
Administratorowi danych w związku z Konkursem;
b) umowy Administratora o otrzymanie i realizację grantu z NIW-CRSO;
c) prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie Wnioskodawcom aplikowania do
Konkursu oraz wzięcia w nim udziału; umożliwienie przeprowadzenia Konkursu; opublikowanie
informacji o Wnioskodawcach; archiwizacja dokumentów; dochodzenie roszczeń bądź obrony
przed roszczeniami.
Wszędzie tam, gdzie podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
Administrator przeprowadził Test równowagi, który jest dostępny na życzenie.
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d) dodatkowej zgody, wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox-ów w niniejszym
dokumencie w celu: przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku utrwalonego podczas
organizacji i przeprowadzania Konkursu oraz podczas eventów związanych z Konkursem, w
celach: informacyjnych na temat Konkursu, w celach promocji Konkursu i Administratora oraz
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, w
tym społecznościowych.
E. Odbiorcy danych:
a) dane będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
- podwykonawcom - czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu
danych, z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np.
usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT, dostawcy
oprogramowania CRM do przetwarzania danych, podwykonawcom zaangażowanym w
organizację i przeprowadzenie Konkursu;
- dane w postaci danych kontaktowych mogą być przekazane ekspertom działającym w
ramach Fundacja ALTUM - Instytut Analiz Strategicznych w celu przeprowadzenia z
Wnioskodawcami założeń grantu będącego nagrodą;
- Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego –
będącemu odrębnym administratorem tych danych, z uwagi na to, że Konkurs organizowany
przez Fundację ALTUM został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018 – 2030 – Priorytet 4: Rozwój instytucjonalny think tanków
obywatelskich. Udostępnienie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Fundacji ALTUM i wynikających z zawartych przez Fundację ALTUM umów z
Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
F. Dane nie będą przekazywane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
G. Okres przetwarzania danych: do czasu zakończenia realizacji Konkursu i badań, a po tym czasie
- przez okres wymagany przez przepisy prawa (w tym ustawę o finansach publicznych oraz
ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego) oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji
Konkursu lub jeśli wyrażono odrębną, dodatkową zgodę - do czasu jej odwołania lub realizacji
celu objętego tą zgodą.
H. Mam prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo
do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych osobowych opartego na
prawnie uzasadnionym interesie administratora lub gdy przetwarzanie dotyczy marketingu
bezpośredniego.
d) przenoszenia danych;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie - gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody.
Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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f)

wniesienia skargi do organu nadzoru.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Fundacją poprzez adres email: biuro@fundacjaaltum.pl, lub pisemnie na adres: ul. Chwaliszewo 72/7, 61-104 Poznań.
I.
J.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do aplikowania do Konkursu i
uczestniczenia w Konkursie.
K. Wyrażenie zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas
organizacji i przeprowadzania Konkursu oraz podczas eventów związanych z Konkursem, w
celach: informacyjnych na temat Konkursu, w celach promocji Konkursu i Administratora oraz
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, w
tym społecznościowych jest dobrowolne, ale konieczne do aplikowania do Konkursu i
uczestniczenia w Konkursie.
L. Skarga do organu nadzorczego: W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza
przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.:
606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca
pracy lub domniemanego naruszenia.
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III. Oświadczenie dotyczące przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku Wnioskodawcy
wraz z formularzem zapytania o zgodę
A. Administratorem Twoich danych osobowych jest: organizator Konkursu, tj. Fundacja „Altum”,
fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Chwaliszewo 72/7, 61104 Poznań (KRS 0000439358). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres
email: biuro@fundacja-altum.pl lub pisemnie na adres: ul. Chwaliszewo 72/7, 61-104 Poznań.
Wskazane dane kontaktowe służą również do kontaktu w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z ich przetwarzaniem.
B. Twoje dane osobowe w postaci wizerunku będziemy pozyskiwać w trakcie organizacji i
przeprowadzania Konkursu, w tym podczas eventów związanych z Konkursem, w związku z
Twoim udziałem w tych wydarzeniach.
C. Twoje dane osobowe w postaci wizerunku będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody,
w celu:
a. opublikowania na naszej stronie internetowej;
b. opublikowania w mediach społecznościowych, w tym na naszych kontach Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn;
a to wszystko w celach: informacyjnych na temat Konkursu oraz w celu promocji Konkursu i naszej
Fundacji oraz budowania pozytywnego wizerunku Fundacji w przestrzeni publicznej i w mediach, w
tym społecznościowych.
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D. Odbiorcy danych:
Krąg odbiorców danych będzie nieograniczony z uwagi na rozpowszechnianie wizerunku w internecie,
w tym w mediach społecznościowych. Z uwagi na charakter rozpowszechnienia, nie będziemy mieć
kontroli nad tym, kto ma dostęp do opublikowanych zdjęć oraz w jaki sposób z nimi postępuje. W
szczególności dostęp do zdjęć będą mieli dostawcy portali społecznościowych, którzy będą je
przetwarzać jako odrębni od nas administratorzy danych, tj.
- Facebook Inc. – dostawca portalu Facebook, Instagram oraz Youtube;
- Twitter Inc – dostawca portalu Twitter;
- LinkedIn Corp – dostawca portalu LinekdIn.
E. Jednocześnie informujemy, że dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
F. Okres przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane przez nas do czasu odwołania zgody. Pamiętaj - cofnięcie udzielonej zgody nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej
zgody przed jej cofnięciem.
G. Twoje prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie:
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych m.in. jeżeli Twoim zdaniem posiadamy
nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, nie potrzebujemy ich
lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, możesz zrealizować, gdy Twoje
dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego
f) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane, które nam
dostarczyłeś na podstawie umowy lub zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych
bezpośrednio innemu administratorowi,
g) prawo do cofnięcia zgody - gdy przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, przysługuje
Ci prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie
udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami poprzez adres email: biuro@fundacjaaltum.pl lub pisemnie na adres: ul. Chwaliszewo 72/7, 61-104 Poznań.
H. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci Twojego
wizerunku narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Infolinia: 606950000), jak i w państwie
członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego
naruszenia.
I.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
4

Wyrażenie zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku pozyskanego podczas organizacji i
przeprowadzania Konkursu, w tym podczas eventów związanych z Konkursem, w celach:
informacyjnych na temat Konkursu, w celach promocji Konkursu i Administratora oraz budowania
pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, w tym
społecznościowych jest dobrowolne, ale konieczne do aplikowania do Konkursu i uczestniczenia w
Konkursie. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia udział w Konkursie.
W związku z powyższym:
1. Czy wyrażasz zgodę* na przetwarzanie przez nas, tj. Fundację „Altum” z siedzibą przy ul.
Chwaliszewo 72/7, 61-104 Poznań (KRS 0000439358). Twoich danych osobowych w postaci
wizerunku pozyskanego podczas organizacji i przeprowadzania Konkursu, w tym podczas
eventów związanych z Konkursem, w celach:
* Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do aplikowania do Konkursu i uczestniczenia w Konkursie. Przysługuje Ci
prawo do cofnięcia zgody i to w dowolnym momencie, ale cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

a) informacyjnych na temat Konkursu i realizowanych w jego ramach badań i analiz
TAK
NIE
b) promocji Konkursu i realizowanych w jego ramach badań i analiz
TAK
c) promocji Fundacji

NIE

TAK
NIE
d) budowania pozytywnego wizerunku Fundacji w przestrzeni publicznej i w mediach, w tym
społecznościowych
TAK

NIE

Jeżeli wybrałeś TAK, to czy wyrażasz zgodę na nieodpłatne umieszczenie (a więc rozpowszechnianie)
Twojego wizerunku w ww. celach na:
a)

stronie internetowej Fundacji?
TAK
NIE
b) koncie portalu społecznościowego Facebook prowadzonego przez Fundację?
TAK
NIE
c) koncie portalu społecznościowego Twitter prowadzonego przez Fundację?
TAK
NIE
d) koncie portalu społecznościowego LinekdIn prowadzonego przez Fundację?
TAK
NIE
e) koncie portalu społecznościowego Instagram prowadzonego przez Fundację?
f)

TAK
NIE
koncie portalu społecznościowego YouTube prowadzonego przez Fundację?
TAK

NIE
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