Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, które biorą udział w projektach
organizowanych przez Fundację „Pro Futuro Theologiae”
W związku z tym, że uczestniczy Pani/Pan w projektach organizowanych przez Fundację „Pro Futuro
Theologiae”, np.:
• uczestniczy Pani/Pan w konferencjach, spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach, które są
organizowane przez Fundację,
• występuje Pani/Pan jako prelegent na tych wydarzeniach lub jako inny aktywny ich uczestnik,
• przygotowuje Pani/Pan publikacje, analizy, materiały, wypowiedzi eksperckie na rzecz Fundacji,
• korzysta Pani/Pan z pomocy Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego Fundacji,
• kontaktuje się Pani/Pan z Fundacją w związku z prowadzeniem przez nią działalności statutowej, w
tym w kwestiach związanych z przestępczością dotyczącą wolności sumienia oraz wyznania,
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 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 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”.
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
• Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń,
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533493, NIP:
9562309411 (dalej: Fundacja).
• Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
Współadministrowanie wynika z faktu, iż nasze projekty realizowane są przy współudziale Ministra
Sprawiedliwości, z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Co do zasady, Pani/Pana dane osobowe będą na
bieżąco wykorzystywane przez Fundację, zastrzegamy jednak, że drugi współadministrator również ustala
cele i sposoby ich przetwarzania, zgodnie z treścią niniejszej informacji oraz może mieć do nich dostęp.
Kontakt z Fundacją możliwy jest w następujący sposób:
a.
listownie, wysyłając przesyłkę na adres: Fundacja „Pro Futuro Theologiae”, ul. Gagarina 37, 87100 Toruń,
b.
pocztą elektroniczną na adres: kontakt@laboratoriumwolnosci.pl
Kontakt z Ministrem Sprawiedliwości możliwy jest listownie, wysyłając przesyłkę na adres: Al. Ujazdowskie
11, 00-950 Warszawa. Dodatkowo, Minister Sprawiedliwości powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
może się Pani/Pan skontaktować, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres iod@ms.gov.pl, lub
wysyłając list na adres: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00950 Warszawa.
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
A.
Umożliwienie Pani/Panu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację
Przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, którzy uczestniczą w wydarzeniach organizowanych
przez Fundację, takich jak konferencje, szkolenia czy warsztaty. Dotyczy to zarówno uczestnictwa
biernego jak i czynnego. Jeżeli jest Pani/Pan osobą, która akceptuje regulamin uczestnictwa w danym
wydarzeniu, np. podczas zapisów na szkolenie, to podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
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osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu
zawarcia oraz wykonania umowy.
W sytuacji, gdy zgadza się Pani/Pan na uczestnictwo w danym wydarzeniu jako prelegent, osoba
występująca lub współorganizator i zawiera Pani/Pan umowę w tym zakresie, podstawą przetwarzania
danych osobowych również jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) RODO, który umożliwia przetwarzanie
danych w celu zawarcia oraz wykonania umowy.
W innym przypadku, tzn. gdy uczestniczy Pani/Pan w danym wydarzeniu na podstawie innych ustaleń
pomiędzy Panią/Panem a Fundacją (np. zapisanie się na wydarzenie nie wymaga akceptacji
regulaminu, Pani/Pana wystąpienie nie wymaga zawarcia umowy) prawną podstawą do przetwarzania
Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora
danych.
B.

Publikacje, artykuły, wypowiedzi eksperckie
W przypadku gdy przygotowuje Pani/Pan na rzecz Fundacji publikację, artykuł, analizę lub
wypowiedź ekspercką albo inne materiały, które są przekazywane Fundacji w jakiejkolwiek formie,
prawną podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania
w celu zawarcia lub wykonania umowy, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

C.

Przetwarzanie danych w związku z funkcjonowaniem ośrodka informacyjno-konsultacyjnego
W związku z działaniem ośrodka informacyjno-konsultacyjnego Fundacji, zajmującego się
działaniami w zakresie przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz
wsparciem ewentualnych osób, które są świadkami lub osobami pokrzywdzonymi przestępstwem,
również możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (jeśli zgłasza się Pani/Pan do naszego
ośrodka). W takim wypadku przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego
celu administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Dodatkowo, jeżeli przekazuje Pani/Pan na rzecz Fundacji w ramach ośrodka dane o posiadanym przez
Panią/Pana wyznaniu lub światopoglądzie, przetwarzamy je na podstawie udzielonej przez Panią/Pana
zgody, stosownie do treści przepisu art. 9 ust. 2 lit a) RODO oraz przepisu art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

D.

Przetwarzanie danych w związku z tworzeniem materiałów wideo lub zdjęć z wydarzeń
organizowanych przez Fundację
Podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację mogą być robione zdjęcia lub utrwalany materiał
audio-wideo. Fundacja tworzy takie materiały w celach sprawozdawczych oraz promocyjnych. W
takim przypadku również może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a prawną
podstawą do ich przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO, stanowiący, że przetwarzanie
danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych
interesów administratora danych.
Niezależnie od tego, jeżeli w ramach wskazanych materiałów dojdzie do uwiecznienia Pani/Pana
wizerunku i Fundacja będzie go rozpowszechniała (a Pani/Pana wizerunek nie jest elementem
większej całości, elementem tła itp.), Fundacja może odebrać od Pani/Pana zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku, stosownie do treści przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
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E.

Przetwarzanie danych w związku z obowiązkami prawnymi oraz w celach dochodzenia i obrony
roszczeń
Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z realizacją obowiązków
nałożonych na Fundację przepisami prawa, np. prawa podatkowego lub przepisami związanymi z
zasadami wydatkowania środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. W takim przypadku przetwarzanie danych
osobowych następuje na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Fundacji, takich jak dochodzenie roszczeń czy też obrona przed
roszczeniami. W takim przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6
ust. 1 lit. f) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych w sytuacji, gdy jest to
niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący czas:
a.

Dane przetwarzane w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Fundację
W przypadku gdy jest Pani/Pan biernym uczestnikiem wydarzeń organizowanych przez Fundację,
możemy przetwarzać Pani/Pana dane przez okres trwania wydarzenia oraz do upływu pięciu od końca
roku, w którym się ono zakończyło.

b.

Dane przetwarzane w przypadku czynnego udziału w wydarzeniu lub przygotowania
artykułu/wypowiedzi eksperckiej
W przypadku gdy jest bierze Pani/Pan czynny udział w wydarzeniu organizowanym przez Fundację,
w szczególności jako prelegent, wykładowca, autor publikacji lub wypowiedzi eksperckiej,
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania danego wydarzenia albo do momentu
otrzymania przez nas artykułu lub wypowiedzi oraz przez okres 5 lat od końca roku, w którym miało
miejsce wydarzenie lub otrzymanie artykułu lub wypowiedzi. Ewentualne dane dotyczące rozliczeń
finansowych przechowywane są przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku podatkowego, w którym
doszło do wystawienia dokumentów księgowych lub dokonania operacji finansowych, zgodne z
treścią przepisów podatkowych.

c.

Dane osób, które korzystają z wsparcia ośrodka informacyjno-konsultacyjnego
W przypadku gdy korzysta Pani/Pan z wsparcia ośrodka informacyjno-konsultacyjnego,
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe przez okres korzystania z jego wsparcia oraz przez okres 5 lat
od końca roku zakończenia korzystania z takiego wsparcia. Niezależnie od tego, w sytuacji, gdy
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody, przetwarzamy je nie dłużej niż do
momentu cofnięcia zgody.

Komu mogą zostać przekazane Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom zewnętrznym:
a. podmiotowi świadczącemu na rzecz Fundacji usługi hostingu poczty elektronicznej oraz usługi
serwerowe oraz chmurowe – Google Ireland Limited oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View
w Kalifornii. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest uczestnictwo Google LLC w
programie Tarcza Prywatności, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na www.privacyshield.gov.,
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b.
c.

podmiotowi świadczącemu na rzecz Fundacji usługi księgowe i prawne,
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Współadministrowanie
Może się Pani/Pan zwrócić do każdego z współadministratorów w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu
Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z informacjami o przysługujących Pani/Panu prawach. Niemniej
jednak, w celu ułatwienia i usprawnienia obsługi Pani/Pana wniosku lub żądania, zalecamy złożenie go
bezpośrednio do Fundacji. Na mocy ustaleń pomiędzy Fundacją a Ministrem Sprawiedliwości, to Fundacja
jest bezpośrednio odpowiedzialna za bieżącą realizację uprawnień osób, których dane dotyczą.
Jakie przysługują Pani/Panu prawa, związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Ma Pani/Pan prawo do:
A.
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
B.
żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych,
C.
żądania usunięcia danych osobowych,
D.
żądania przeniesienia danych osobowych,
E.
cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – w zakresie w jakim podstawą
przetwarzania jest zgoda,
F.
w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora - wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Ponadto, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo
do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pozostałe informacje
Odmowa podania danych może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy z Fundacją.
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
wykorzystywane do profilowania.
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