
Załącznik nr 2. 

Klauzula informacyjna dla uczestniczek Plebiscytu „Kobiety Ekonomii Społecznej” 

1. Administratorem danych osobowych uczestniczek plebiscytu Kobiety Ekonomii Społecznej jest 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA, ul. Józefa Sułkowskiego 17, 85-634 Bydgoszcz 

zwane dalej Administratorem lub Stowarzyszeniem.  

2. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest w jego 

siedzibie w godzinach funkcjonowania biura i pod adresem email: biuro@kpowes.org.pl.  

3. Stowarzyszenie powołało Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jan Kaczmarczyk. Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl . 

4. Dane osobowe uczestniczek przetwarzane są w celu organizacji, relacjonowania wydarzenia, 

informowania jego uczestników o kolejnych działaniach oraz publikacji wyników Plebiscytu na czas 

trwania wydarzenia i po jego zakończeniu. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest świadoma, jednoznaczna i dobrowolna 

zgoda uczestniczki.  

6. Kandydatury zgłaszane są do Organizatora przez przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Zakres 

przekazywanych danych to imię i nazwisko, instytucja, którą reprezentuje kandydatka i stanowisko 

oraz osiągnięcia zawodowe.  

7. Odbiorcami danych osobowych uczestniczek są: administrator portalu Virtual- expo, osoby 

odwiedzające stronę www oraz profile na portalach społecznościowych Administratora, Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmioty świadczące usługi 

hostingu i wsparcia IT dla Administratora. 

8. Dane osobowe uczestniczek są przetwarzane na czas trwania Plebiscytu, a następnie do czasu 

wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie.  

9. Uczestniczki plebiscytu mają prawo do: 

− wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem; 

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

− żądania sprostowania danych osobowych; 

− żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania; 

− przenoszenia danych osobowych; 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: 

biuo@kpowes.org.pl.  

10. Uczestniczkom plebiscytu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości 

uczestnictwa w Plebiscycie. 

12. Dane osobowe przetwarzane w związku z Plebiscytem „Kobiety Ekonomii Społecznej” nie będą 

podlegały profilowaniu ani procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
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