
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji 
ekspertów i ekspertek oceniających wnioski 

W związku ze zgłoszeniem Pani/Pana kandydatury do oceniania wniosków złożonych w ramach 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w sposób opisany poniżej. 

1. Współadministratorzy 
Fundacja im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie (ul. Sapieżyńska 10) prowadzi w konsorcjum z 
Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie (Plac 
Zamkowy 10) i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (ul. Królowej 
Marysieńki 48) program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwany dalej „Programem”). Ww. podmioty są 
współadministratorami w rozumieniu art. 26 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) 
w stosunku do wszelkich danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Programu. 
Oznacza to, że wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Podmioty te dalej będą zwane łącznie „Współadministratorami”. 

 
2. Obowiązki Współadministratorów w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
Współadministratorzy zawarli porozumienie, na mocy którego określili zakresy swoich obowiązków 
wynikających z RODO. Każdy Współadministrator jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych 
przetwarzanych  w  związku  z  realizacją  działań  w  ramach obszaru  wsparcia programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy, za który odpowiada. Podmiotem odpowiedzialnym za obszar 
„Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego” jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. 

 
Niezależnie od przedstawionych powyżej uzgodnień, może Pani/Pan wykonywać przysługujące 
Pani/Panu prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów. 

 
3. Kontakt 
Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, 
pod adresem: RODO@aktywniobywatele.org.pl. 

Ponadto, w sprawach ochrony danych osobowych osób uczestniczących w rekrutacji ekspertów 
i ekspertek do oceny wniosków na projekty sektorowe można kontaktować się bezpośrednio 
z  Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich pod adresem e-mail: faoo@faoo.pl. 

 

4. Cel przetwarzania danych osobowych 
Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w celu wykonania swojego prawnie  
uzasadnionego interesu, którym jest przeprowadzenie rekrutacji ekspertów i ekspertek oceniających 
wnioski o dofinansowanie składane w ramach Programu. (tj na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 
oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: oceny Pani/Pana kandydatury, 
nawiązania kontaktu, podjęcia ewentualnej współpracy oraz w celu archiwizacyjnych. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji ekspertów 
i ekspertek oceniających wnioski złożone w ramach Programu. 

 
5. Odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe są udostępniane sobie nawzajem przez Współadministratorów w ramach wspólnej 
realizacji Programu. Dane będą udostępniane podmiotom trzecim jedynie, jeżeli będzie to niezbędne 
dla celów przetwarzania danych określonych w niniejszej informacji. Takimi podmiotami mogą być 
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzające programami ze środków EOG, 
przedstawiciele Państw-Darczyńców oraz podmioty, które świadczą usługi wsparcia informatycznego. 



6. Okres przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres konieczny do zrealizowania 
celów, o których mowa w pkt 4, tj. przez okres decydowania o przyjęciu lub odrzuceniu Pani/Pana 
kandydatury w procesie rekrutacji ekspertów/ekspertek, a następnie przez okres trzech lat od 
zakończenia Programu, rozumianego jako przyjęcie przez Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli 
końcowego sprawozdania z realizacji Programu. 

 
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych 
Współadministratorzy mogą przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

a) imię i nazwisko; 
b) dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu; 
c) inne dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym lub podane w toku jego 

rozpatrywania. 
 

8. Prawa osób, których dane dotyczą 
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia  
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 


