
 

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy 

poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich 

starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Stowarzyszenie Pro Humanum, jako administrator, 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z wymogami instytucji finansujących realizowane 

przez nas projekty. Dane będą przechowywane do końca trwania projektu "Centrum 

Wielokulturowe-warszawskie miejsce DIALOGU" (1.03.2023) 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje 

ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie 

uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku 

Pani/Pana dane zostaną zanonimizowane do czasu wymaganego przez instytucję finansującą projekt. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez 

Stowarzyszenie Pro Humanum narusza przepisy Rozporządzenia. 

__________________________________________________________________________________ 

В связи с новыми правилами защиты персональных данных (RODO), мы хотели бы сообщить 

вам, что ваши персональные данные хранятся в нашей базе данных, и мы приложили все 

усилия для обеспечения их безопасности. Ассоциация Pro Humanum, как администратор, 

обрабатывает ваши персональные данные в связи с требованиями учреждений, 

финансирующих реализуемые нами проекты. Данные будут храниться до окончания проекта 

"Мультикультурный центр - Варшавское место ДИАЛОГА" (1.03.2023). Вы имеете право 

запросить доступ к своим данным, а также исправление, удаление, ограничение обработки и 

право на передачу ваших персональных данных. Вы также имеете право возражать против 

обработки ваших данных на основании законного интереса по причинам, связанным с вашей 

конкретной ситуацией. В этом случае ваши данные будут храниться до тех пор, пока это 

требуется учреждению, финансирующему проект. Вы также имеете право подать жалобу в 

надзорный орган, занимающийся защитой персональных данных, если вы считаете, что 

обработка ваших персональных данных Ассоциацией Pro Humanum нарушает положения 

Постановления 

------------------------------------------------------------------------------ 

У зв'язку з новими правилами захисту персональних даних (RODO), ми хотіли б повідомити вам, 

що ваші персональні дані зберігаються в нашій базі даних, і ми доклали всіх зусиль для 

забезпечення їх безпеки. Асоціація Pro Humanum, як адміністратор, обробляє ваші персональні 

дані у зв'язку з вимогами установ, що фінансують реалізовані нами проекти. Дані 

зберігатимуться до закінчення проекту "мультикультурний центр-Варшавське місце діалогу" 

(1.03.2023). Ви маєте право запросити доступ до своїх даних, а також виправлення, видалення, 

обмеження обробки і право на передачу Ваших персональних даних. Ви також маєте право 

заперечувати проти обробки ваших даних на підставі законного інтересу з причин, пов'язаних з 

вашою конкретною ситуацією. У цьому випадку ваші дані будуть зберігатися до тих пір, поки це 

потрібно установі, що фінансує проект. Ви також маєте право подати скаргу до наглядового 



органу, що займається захистом персональних даних, якщо ви вважаєте, що обробка Ваших 

персональних даних Асоціацією Pro Humanum порушує положення Постанови 


