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Regulamin projektu: Grupy Rozwoju 

 

 

 

§ 1. 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Organizatorem Grupy Rozwoju jest Fundacja Misericordia Ożarów Mazowiecki (dalej: 

Organizator). 

 

2. Celem organizowanej Grupy Rozwoju jest wspieranie rozwoju duchowego, 

emocjonalnego i wiedzy w zakresie duchowości, budowanie i prezentowanie narzędzi 

wsparcia. Budujemy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem z zakresu duchowości i 

psychologii. 

 

3. Naszą misją jest organizacja wydarzeń edukujących i rozwijających umiejętności i zasoby 

psycho-emocjonalne użytkowników, wspieranie wiedzą i doświadczeniem 

profesjonalnych trenerów, osób duchownych, terapeutów opartych na chrześcijańskiej 

duchowości. Chcemy również dostarczać informacji o planowanych wydarzeniach z w/w 

zakresu, realizowanych przez różnego rodzaju organizacje funkcjonujące na rynku.  

 

 

 

§ 2. 

 DANE OSOBOWE 

 

1. Organizator informuje, zgodnie z art. 13 oraz  art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwane „RODO”, że 

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Grupy Rozwoju jest 

Fundacja Misericordia Ożarów Mazowiecki. 

2. Osoby wyrażając zgodę na udział w projekcie: Grupy Rozwoju, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych. Są to następujące dane zwykłe: 

imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu. 

3. Osoby biorące udział w projekcie: Grupy Rozwoju przyjmują do wiadomości, że podanie 

danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich 

podanie jest wymagane do udziału w projekcie: Grupy Rozwoju.   

4. Organizator oświadcza, że w sprawach związanych z danymi osobowymi należy 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora, pod adresem email:  

przygodzki@misericordia.media.pl. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Organizatora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 

zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją projektu: Grupy 

Rozwoju. Dane osobowe uczestników projektu będą przetwarzane na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest: dostarczanie informacji 
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użytkownikom o nowych wydarzeniach, archiwizacja dokumentów, ewentualnie obrona 

przed roszczeniami. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2 będą przetwarzane przez okres 3 lat od 

dnia zakończenia projektu: Grupy Rozwoju , chyba że niezbędny będzie dłuższy okres 

ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, 

fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 

8. Każdej z osób, o których mowa w ust. 2 przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w 

zakresie wynikającym z przepisów rozdziału III RODO. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 2 w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, Organizator nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania w rozumieniu RODO. 

 

 

 

§ 3. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

(https://www.misericordia.media.pl). 


