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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH 

 
Podstawą prawną przekazywanych informacji jest artykuł 13 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 
(dalej „RODO”). 
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  
Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu artykułu 26. RODO (dalej 
„współadministratorzy”) są: 

1) Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (dalej „TISE”) – w pełnym zakresie danych 
przekazanych w formularzu w celu przeprowadzenia rekrutacji do  Projektu „PROGRAMATOR – 
INNOWACYJNY I KOMPLEKSOWY PROGRAM NABYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO PODJĘCIA 
PRACY W CHARAKTERZE PROGRAMISTY” (dalej „Projekt”), w tym do dokonania oceny Pana/Pani 
sytuacji finansowej. 

2) Asistera Poland sp. z o.o. (dalej „Asistera”) – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji 
do Projektu z wyłączeniem czynności przeprowadzanych tylko i wyłącznie przez TISE, tj. do 
dokonania oceny Pana/Pani sytuacji finansowej. 

 
W zakresie danych przetwarzanych przez TISE więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych 
znajdzie Pan/Pani w dokumencie Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, dostępnym na stronie: 
https://tise.pl/w-zwiazku-z-rodo/ 
 
Dane kontaktowe:  
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
Ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa 
adres mailowy: rodo@tise.pl  
 
Asistera Poland sp. z o.o. 
Ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa, 
adres mailowy: programator@asistera.com 
 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO) 
Informujemy, iż TISE powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych! 
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możecie się Państwo skontaktować kierując wiadomość listownie 
pod adres wskazany do kontaktu lub mailowo pod adres: iodo@tise.pl 
Szczegółowe dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej: https://tise.pl/w-zwiazku-z-rodo/ 
Dane kontaktowe:  
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
Ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa 
 
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 
Dane osobowe wskazane przez Pana/Panią w formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu 
rozpatrzenia Pana/Pani wniosku o przystąpienie do Projektu. Jest to niezbędne do dokonania oceny Pana/Pani 

sytuacji finansowanej, co jest z kolei niezbędne do podjęcia decyzji, czy kwalifikuje się Pan/Pani do przyznania 
pomocy zwrotnej w ramach realizowanego Projektu. 
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
Po wyrażeniu zgody Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie w celu 

przeprowadzenia rekrutacji do Projektu. W związku z powyższym na podstawie niniejszej zgody przetwarzanie 
Pana/Pani danych osobowych może odbywać się jedynie do momentu przystąpienia przez Pana/Panią do 
Projektu. Po przystąpieniu przez Pana/Panią do Projektu przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie 
się odbywało na odrębnej podstawie prawnej. 
Pana/Pani dane osobowe w szczególnych przypadkach mogą być przetwarzane w innym celu oraz na innej 

podstawie (np. w celu wykrycia ewentualnych nadużyć i zapobiegania im).  
 

Informujemy, iż poza danymi uzyskanymi bezpośrednio od Państwa możemy przetwarzać także 

inne dane, które są nam niezbędne do dokonania prawidłowej oceny Państwa sytuacji finansowej i 
podjęcia decyzji o zawarciu z Państwem umowy pożyczki. W tym celu poza źródłami 
ogólnodostępnymi (w tym Internet) możemy korzystać z informacji udostępnionych nam przez 
Biuro Informacji Gospodarczej lub inne podmioty, z którymi współpracujemy w niniejszym 
zakresie. 
 

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA/PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 
Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być prawnie uzasadniony interes.  W związku z 
powyższym Pana/Pani dane osobowe mogą być w przyszłości przetwarzane przez współadministratorów 
przede wszystkim w następujących celach: 

1) marketing bezpośredni 
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2) dochodzenie ewentualnych roszczeń powstałych na etapie przeprowadzanej rekrutacji, 
3) wykrycie ewentualnych nadużyć i zapobieganie im. 

 
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW 
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez współadministratorów (TISE oraz Asistera). Informujemy 
jednak, iż Pana/Pani dane osobowe będą mogły być  także przetwarzane przez podmioty współpracujące ze 
współadministratorami w celu wykonania ciążących na nich obowiązków prawnych lub realizacji ich prawnie 
uzasadnionych interesów.  Podstawą przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty niż 
współadministratorzy jest odrębnie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych. Każdy ze 
współadministratorów ponosi odpowiedzialność za działania tych podmiotów w zakresie zleconych im 
czynności. 
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG) 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  
 
CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH 
Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Pana/Pani 
wniosku o przystąpienie do Projektu. 
Jednocześnie wskazujemy, iż w przypadku innych podstaw przetwarzania danych kryterium to może być inne, 
np. przez czas występowania prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów. Czas przetwarzania 
danych może być także wyznaczony przez przepisy powszechnie obowiązujące. 
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  
Ma Pan/Pani prawo do:  
1) uzyskania dostępu do swoich danych, 
2) żądania sprostowania lub usuwania danych, 
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
4) przeniesienia swoich danych, 
5) prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych. 
W celu ich zrealizowania żądania, prosimy odpowiednio o kontakt pod adres: 
TISE: rodo@tise.pl, 
W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa każdy ze współadministratorów może odmówić 
wykonania określonego żądania. 
 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania współadministratorów są niezgodne z niniejszymi zasadami, prosimy o 
niezwłoczny kontakt odpowiednio pod adres: 
TISE: rodo@tise.pl 
Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest ono niezbędne do wzięcia udziału w 

rekrutacji do Projektu. Konsekwencją odmowy podania przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych jest brak 
możliwości wzięcia udziału w etapie rekrutacyjnych, a co za tym idzie – brak możliwości zakwalifikowania Pana 
jako uczestnika Projektu. 
 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może obejmować także zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
w tym profilowanie. Informujemy, iż takie działanie będzie podejmowane tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy 
będzie ono niezbędne do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów.  
 
 
 
ZAPOZNAŁEM/ZAPOZNAŁAM SIĘ Z PRZEDSTAWIONĄ MI KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:   
 
 
Imię i nazwisko : ……………………………………………… 
 
 
 
 

/DATA, PODPIS/………………………………….. 
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PROJEKT „PROGRAMATOR – INNOWACYJNY I KOMPLEKSOWY PROGRAM 

NABYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO PODJĘCIA PRACY W 

CHARAKTERZE PROGRAMISTY” (DALEJ „PROJEKT”) 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA PROJEKTU 
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679) 

W związku z udziałem w rekrutacji do projektu pn. „PROGRAMATOR” innowacyjny i kompleksowy program 

nabywania kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze programisty” realizowany przez 

Operatora w ramach konkursu PROGRAMUJ Z PO WER, Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” zwanego dalej „PROGRAMATOR”: 

 Wyrażam zgodę, aby moje  dane osobowe udostępnione na etapie ubiegania się o przystąpienie do Projektu, 

mogły być przetwarzane  przez konsorcjum realizujące Projekt, to znaczy Towarzystwo Inwestycji Społeczno-

Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „TISE”), które działa w imieniu własnym oraz Partnerów oraz 

na rzecz własną i Partnerów, czyli Asistera Poland sp. z o.o. (dalej „Asistera”) w celu umożliwienia prawidłowego 

zweryfikowania wniosku o przystąpienie do Projektu. 

Przyjmuję do wiadomości, iż wyrażona  przeze mnie zgoda jest niezbędna do dokonania przez TISE i Asistera 

oceny mojej sytuacji finansowej Odmowa wyrażenia zgody na powyższe działania może w następstwie 

doprowadzić do braku możliwości wzięcia udziału w przeprowadzanej rekrutacji, a zatem do braku możliwości 

przystąpienia do Projektu.  

Przyjmuję do wiadomości iż po wyrażeniu zgody moje  dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w 

celu przeprowadzenia rekrutacji do Projektu. W związku z powyższym na podstawie niniejszej zgody 

przetwarzanie moich danych osobowych może odbywać się jedynie do momentu przystąpienia do Projektu. Po 

przystąpieniu do Projektu przetwarzanie moich danych osobowych będzie się odbywało na odrębnej podstawie 

prawnej.  

Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo w każdym momencie wycofania zgody na zasadach wskazanych w 

niniejszym dokumencie. 

Zobowiązuję się do przekazania, w przypadku zakwalifikowania do Projektu, informacji dotyczących mojej 

sytuacji zawodowej po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) 

Zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej lub 

społeczno-zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie (do 6 miesięcy od zakończenia udziału w 

Projekcie); 

Zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów dotyczących udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis 

w ramach Projektu - dotyczy wyłącznie Kandydatów (osób fizycznych) wykonujących jednoosobową działalność 

gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 poz. 646). W 

przypadku gdy kandydat nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej prosimy o wpisanie „nie 

dotyczy” - ………………………… 

 

 

 

 

/DATA, CZYTELNY PODPIS/………………………………….. 


