
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa 

Zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju II kadencji.  

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa („Administrator”). 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym 

związanych można się skontaktować z Administratorem poprzez adres email fundacja@pfr.pl, lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w 

postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu Fundacji Polskiego Funduszu 

Rozwoju z siedzibą w Warszawie, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

wyrażona zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO).  

4. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego z 

przyczyn formalnych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko członka Zarządu 

Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie będą przetwarzane do momentu 

osobistego odbioru przez kandydata dokumentów złożonych w postępowaniu. W przypadku 

danych osobowych zawartych w dokumentach, które nie zostały odebrane, po upływie 30 

(trzydziestu) dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, dokumenty te zostaną 

odesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres korespondencyjny. Dane 

osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych do kontaktu zgromadzone 

w celu udokumentowania przebiegu postępowania, będą przetwarzane przez okres przewidziany 

przepisami prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do 

sprawowania nadzoru nad działalnością Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w 

Warszawie wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec 

przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

b) prawo wycofania zgody, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,  

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko 

członka Zarządu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie jest dobrowolne, 

niemniej jest niezbędne do wzięcia udziału w tym procesie. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). 

 


