
 

 

                                                                   

 

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA/ORGANIZACJI ZAINTERESOWANEJ 
WYKORZYSTANIEM  MODELU ZARZĄDZANIA WIEKIEM NAWIGACJA 50+ 

„NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 
roku życia w mikro, małych i średnich firmach” POWR.04.03.00-00-W236/15 w ramach Działania 

4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 Nazwa przedsiębiorstwa/organizacji NIP, REGON 

 

 

 

NIP 

REGON 

Dane teleadresowe 

Województwo Powiat Gmina 

 

 

 

  

Miejscowość Ulica 

  

Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy 

   

Telefon kontaktowy Adres e-mail 

  

Czy wsparciem będą objęci pracownicy Państwa 

przedsiębiorstwa/organizacji? 
Tak/Nie 

Czy Państwa przedsiębiorstwo/organizacja ma zamiar wykorzystać 

narzędzia modelu zarzadzania wiekiem NAWIGACJA 50+ wobec 

firm/pracowników z innych przedsiębiorstw/organizacji (cel 

komercyjny) 

Tak/Nie 

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie/organizacji lub w 

ich oddziale ……………….osób 

Czy przedsiębiorstwo/organizacja zatrudnia co najmniej 3 

pracowników w wieku 50 lat i więcej i co najmniej 3 pracowników 
w wieku poniżej 50 lat? 

Tak/Nie 

Imię i nazwisko, dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za 

wdrożenie narzędzi zarządzania wiekiem NAWIGACJA 50+ w 
przedsiębiorstwie/organizacji 

 

Tel. 

 

E-mail 

________________        ________________            ________________________________ 
Miejscowość, data    pieczęć przedsiębiorstwa/organizacji     czytelny podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania 



 

 

                                                                   

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Administratorem danych osobowych jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, z 

siedzibą: ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok email: fundacja@bfkk.pl 

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych) jest Andrzej Rybus-Tołłoczko, arybustolloczko@gmail.com 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 

organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 

2008/977/WSiSW, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na 

podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą. 

3. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora lub strony trzeciej. 

4. Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych o prawie do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od podmiotu danych. 

6. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane w okresie do 10 lat od czasu ich przekazania, nie 

dłużej niż wymagają tego instytucje dofinansowujące działalność Białostockiej 

Fundacji Kształcenia Kadr lub do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Skargę na działania Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr można wnieść do 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

mailto:arybustolloczko@gmail.com

