
Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji 

Zgoda 

W Sprawie Ochrony Danych Osobowych Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE0 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 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 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej 

Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą 

Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych przez Fundację Instytut Badań i Innowacji w 

Edukacji. 

Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od 

dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z 

przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przez Fundację. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych ( imię, nazwisko, adres e-

mail, ewentualnie numer telefonu) będzie Fundacja Instytut Badań i 

Innowacji w Edukacji z siedzibą przy ul. Czecha 13 lok.65 w Częstochowie. 

2. Fundację Instytut Badań i Innowacji w Edukacji wyznaczyła inspektora 

danych osobowych z którym można się skontaktować przez adres e-mail; 

dane@inbie.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane  w celu realizacji projektów 

realizowanych przez Fundację Instytut Badań i Innowacji w Edukacji oraz 

do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji 

Instytut Badań i Innowacji w Edukacji  art.6 ust. 1 c 

Rozporządzenia2016/279 oraz dla celów prowadzenia badań naukowych 

gdzie prawnie uzasadniony będzie interes Fundacji Instytutu Badań i 

Innowacji w Edukacji(art.6. ust.1  Rozporządzenia 2016/279).Po 

zakończeniu  współpracy/umowy. Podstawą prawną przetwarzania 

mailto:dane@inbie.pl


Pani/Pana danych będzie ww zgoda (art.6 ust.1 Rozporządzenia 

2016/2790. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych oraz 

zarządzania ich sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych. 

5. Przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorującego ochronę danych osobowych w Fundacji Instytut Badań i 

Innowacji w Edukacji., gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych  

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

6. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Każdą ze zgód można wycofać w dowolnym momencie  wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych 

prosi się o wycofanie  zgody drogą pisemną lub elektroniczną. 

 

 

Czytelny podpis                                                                  Data 

 

__________________________________          _____________________ 


