
 
 

 
 

INFORMATION ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA 
 

In accordance with REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) 
 
1. The controller of your personal data is the foundation under the name Leopolis for Future with its registered 

office in Gdańsk, at ul. Polanki 19, 80-308 Gdańsk. 
2. You may contact the Personal Data Protection Officer at the foundation under the name Leopolis for Future by 

sending an e-mail to the address: karolina.erwin@leopolisforfuture.pl or to the address of the registered office 
with the annotation "Data Protection Officer". 

3. The foundation under the name Leopolis for Future processes your personal data for the following purposes: 
a. Support education, including higher education, and education institutions; 
b. Support the vocational development of young people studying at higher education institutions, including 

in post-graduate studies, in the Republic of Poland and outside of it; 
c. Develop cooperation between higher education institutions, including foreign higher education 

institutions, and potential employers; 
d. Carry out the interests of the Republic of Poland in terms of good neighbour policy, including the 

development of integration and cooperation with the countries of Central and Eastern Europe in terms 
of vocational education of students; 

e. Support social, scientific, and educational activities in order to ensure economic development of the 
Republic of Poland, including in terms of entrepreneurship, and cooperation with the countries of Central 
and Eastern Europe. 

4. The Foundation carries out its purposes indicated in item 3, by means of: 
a. Organising and coordinating internships, traineeships, workshops, seminars, conferences, and other 

forms of improving professional qualifications and expanding the knowledge of the students from higher 
education institutions of the countries of Central and Eastern Europe; 

b. Cooperating with local governments, higher education institutions, public administration authorities, and 
entrepreneurs in terms of scientific and educational undertakings; 

c. Administering projects in terms of education and culture development; 
d. Establishing cooperation with higher education institutions of the countries of Central and Eastern 

Europe; 
e. Scholarship and internship programmes for students; 
f. Organising and coordinating workshops, seminars, conferences, and meetings for interns and trainees 

and former interns and trainees. 
5. The Foundation, in the implementation of its goals, cooperates with other institutions, business entities and 

organizations. The recipients of your data may be: 
a. Institutions, business entities, organizations where you will undergo an internship under the Leopolis for 

Future program, 
b. entities supporting Leopolis for Future in the scope of activities of Leopolis for Future, 
c. institutions authorized by law. 

6. Your personal data will be processed by the foundation under the name Leopolis for Future for the duration of 
the internship and after the internship until the consent is withdrawn. 

7. In connection with the processing of your personal data by the foundation under the name Leopolis for Future 
you have the right to: 

a. access your personal data, i.e. to obtain information whether the foundation under the name Leopolis 
for Future processes your data and, if so, to what extent, 

b. rectify your personal data if you believe that they are inaccurate or incomplete, 
c. restrict data processing, i.e. order storage of data so far collected by the foundation under the name 

Leopolis for Future and suspend further operations on data, 
d. delete data, unless other provisions of law require their further processing, 
e. transfer personal data, i.e. send data to another data controller or send them to you, 
f. withdraw your consent at any time when data processing takes place based on the consent given, 

provided that the withdrawal of such a consent does not affect the lawfulness of processing based on 
the consent before its withdrawal, 

g. object to the processing of your data for the purposes of direct marketing and for reasons related to 
your particular situation, 

h. lodge a complaint with a supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office, if 
you believe that the personal data processing by the foundation under the name Leopolis for Future is 
unlawful.  

8. Providing your personal data is a necessary requirement for the implementation of the Leopolis for Future 
internship program, and failure to provide them, will result in the inability to complete the internship. 

 
 



 
 

 
 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
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) 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fundacja pod nazwą Leopolis for Future z siedziba ̨ w 

Gdańsku pod adresem ul. Polanki 19, 80-308 Gdańsk.  
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w fundacji pod nazwą Leopolis for Future może się̨ Pani/Pan 

kontaktować́ pisząc na adres e-mail karolina.erwin@leopolisforfuture.pl lub na adres siedziby z dopiskiem 
„Inspektor Ochrony Danych”.  

3. Fundacja pod nazwą Leopolis for Future przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  
a. wspieranie edukacji, oświaty i szkolnictwa wyższego; 
b. wspieranie rozwoju zawodowego młodzieży uczęszczającej na studia wyższe, w tym na studia 

podyplomowe na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami; 
c. rozwój współpracy pomiędzy uczelniami, w tym uczelniami zagranicznymi, a potencjalnymi 

pracodawcami; 
d. realizacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej związanych z polityką dobrego sąsiedztwa, w tym 

rozwijanie integracji i współpracy z Państwami Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie edukacji 
zawodowej studentów; 

e. popieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju gospodarczego 
Rzeczypospolitej, w tym rozwoju przedsiębiorczości, oraz współpracy z Państwami Europy Środkowej i 
Wschodniej. 

4. Cele wyrażone w pkt. 3 realizowane są poprzez: 
a. organizację oraz koordynację staży, praktyk, warsztatów, szkoleń, konferencji i innych form podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych i poszerzenia wiedzy przez studentów uczelni wyższych Państw Europy 
Środkowej i Wschodniej; 

b. współpracę z samorządem lokalnym, uczelniami, organami administracji publicznej oraz 
przedsiębiorcami w zakresie przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych; 

c. administrowanie projektami rozwoju edukacji i kultury; 
d. nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi Państw Europy Środkowej i Wschodniej; 
e. programy stypendialne i stażowe dla młodzieży akademickiej; 
f. organizację oraz koordynację warsztatów, szkoleń, konferencji lub spotkań dla stażystów i praktykantów 

oraz byłych stażystów i praktykantów. 
5. Fundacja, w realizacji swoich celów, współdziała z innymi instytucjami, podmiotami gospodarczymi i 

organizacjami. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:  
a. Instytucje, podmioty gospodarcze, organizacje, w których odbędzie Pani/ Pan staż w ramach programu 

Leopolis for Future, 
b. podmioty wspierające Leopolis for Future w zakresie działalności Leopolis for Future,  
c. instytucje upoważnione z mocy prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane przez fundację pod nazwą Leopolis for Future przez okres trwania 
stażu oraz po zakończeniu stażu do momentu wycofania zgody.  

7. W związku z przetwarzaniem przez fundację pod nazwą Leopolis for Future Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy fundacja pod nazwą Leopolis for Future 
przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,  

b. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są̨ one nieprawidłowe lub 
niekompletne,  

c. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez 
fundację pod nazwą Leopolis for Future i wstrzymania dalszych operacji na danych,  

d. usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują̨ ich dalszego przetwarzania,  
e. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania 

ich do Państwa,  
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się̨, w oparciu o 

wyrażoną̨ zgodę̨ - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz 
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,  

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, 
gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez fundację Leopolis for Future odbywa się̨ z 
naruszeniem prawa.  

8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym celem realizacji programu 
stażowego Leopolis for Future, a ich nieprzekazania spowoduje niemożność realizacji stażu. 


