Projekt „Aktywny rodzic, szczęśliwe dziecko” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Podstawa prawna: 
Art.13 ust 1 i 2 
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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE Nr 119)
Zgodnie z art. 13 ust 1i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja SPIN z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska
276B, lokal 12, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Marcina Gołdę;
2. Inspektorem danych osobowych 
w Projekcie „Aktywny Rodzic – Szczęśliwe Dziecko” Fundacji SPIN jest
Anna Gruzla, anna.gruzla@gmail.com,telefon 606839897;
3. Pana/i dane osobowe oraz dane osobowe Pana/i Dziecka przetwarzane są w celu rekrutacji dziecka do Klubu
Malucha NUBO w ramach projektu Fundacji SPIN „Aktywny Rodzic – Szczęśliwe Dziecko”, oraz podpisania umowy o
współpracy w zakresie opieki nad dzieckiem w Klubie Malucha NUBO w ramach projektu Fundacji SPIN „Aktywny
Rodzic – Szczęśliwe Dziecko”, 
na podstawie 
obowiązku prawnego administratora wynikającego bezpośrednio z ustawy
(Dz.U. z 2016 r poz 157, z 2017 r. poz 60, 1428)
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Pana/i dane osobowe oraz dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane przez okres wynikający z
odrębnych przepisów, oraz przez cały okres trwania umowy.
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania,
przenoszenia danych.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Podanie danych osobowych jest 
obowiązkiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/i
zobowiązany do podania danych 
w karcie zgłoszeniowej dziecka oraz umowie o współpracy w zakresie opieki nad
dzieckiem w Klubie Dziecięcym NUBO prowadzonym przez Fundację SPIN w ramach projektu „Aktywny Rodzic –
Szczęśliwe Dziecko”, 
a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości podjęcia współpracy w w/w
zakresie.
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