
 
Oświadczenie beneficjenta ostatecznego zadania o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 przez Zleceniobiorcę oraz PFRON 
 

Dane osobowe przekazane przez beneficjentów ostatecznych zadania, realizowanego w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), do Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
„START BYDGOSZCZ”, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz oraz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą 
w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13 (administratora danych) będą przetwarzane w celu realizacji „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”. Dane osobowe mogą być także 
przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Twoje dane mogą również być 
przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych oraz ustawy i rozporządzenia, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego), 
Każdy beneficjent ostateczny zadania posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zadaniu realizowanym zgodnie z 
„Zasadami zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym”. 
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Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenia Sportu i 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ”, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13 oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki z 
siedzibą w Warszawie, URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY, URZĄD MARSZAŁKOWSKI w TORUNIU (administratorzy danych) w celach 
związanych z realizacją swoich zadań oraz z realizacją „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, zgodnie z przepisami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w skrócie: RODO. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.   Wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych 
osobowych oraz szczególnych kategorii danych osobowych (o stanie zdrowia) celem udziału w zawodach.    Wyrażam zgodę na wykorzystanie w 
nieograniczonym czasie przez S.S.i R.O.N „START BYDGOSZCZ” mojego wizerunku zgodnie z obowiązującymi  przepisami w zakresie ochrony 
danych osobowych w celu rozpowszechniania oraz publikowania, także wraz z wizerunkami innych osób we wszelkich możliwych środkach 
przekazu, w mediach elektronicznych,  a w szczególności w wydawnictwach, folderach i innych publikacjach wydawanych przez START 
BYDGOSZCZ.  Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.  
Zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii lub nagrania z moim wizerunkiem. 
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   „START 
BYDGOSZCZ” ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel./fax: 600 077 779, 601 840 110  e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl 
 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania --Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane przez Centrum 
w celach:- przeprowadzenia zadania dofinansowanego przez organy administracji ,rządowej, samorządowej, publicznej, instytucje, organizacje i 
inne podmioty, - ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości zadania 
Okres, przez który będą przetwarzane -- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez START BYDGOSZCZ do momentu odwołania 
Pani/Pana zgody. Przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
Odbiorcy danych -- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez START BYDGOSZCZ: - osobom upoważnionym, w tym 
pracownikom Centrum na potrzeby działań; związanych na potrzeby realizacji zadania; - podmiotom w celu kontroli, monitoringu i 
sprawozdawczości działań START BYDGOSZCZ; - organom administracji rządowej, samorządowej, publicznej, instytucjom, organizacjom i innym 
podmiotom, które dofinansowują zadanie w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości projektów. 
Prawa osoby, której dane dotyczą -- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych  osobowych. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
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