INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dalej „Rozporządzenie” informujemy
Państwa, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pracownicza PRO-EKO z siedzibą w
Łaziskach Górnych, kod pocztowy 43-170, ul. Wyzwolenia 30. Fundacja jest Organizacją
Pożytku Publicznego.
2. Fundacja PRO-EKO przetwarza dane osobowe na podst. art. 9 ust. 2 lit. d) w związku z
prowadzeniem działalności statutowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy darowizny dla indywidualnej
osoby ubiegającej się o wsparcie lub umowy o założenie subkonta na cele zdrowotne.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz w
celu archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych
wynikających z art. 6, ust. 1, lit. c) Rozporządzenia.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane do państw trzecich ani do
organizacji międzynarodowych.
6. Na podstawie Rozporządzenia przysługują państwu następujące prawa:
1) Prawo dostępu do treści swoich danych
2) Prawo do sprostowania danych osobowych
3) Prawo do usunięcia danych
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
6) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
7) Prawo do przenoszenia swoich danych
8) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych
Jeżeli będą Państwo chcieli skorzystać ze swoich praw, proszę o wniesienie wniosku na adres
email: fundacja@fundacjaproeko.org; adres korespondencyjny: 43-170 Łaziska Górne,
ul. Wyzwolenia 30;
7. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia umowy, jeśli nie podają
Państwo swoich danych osobowych lub skorzystają z prawa do usunięcia czy wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawarcie umowy lub jej realizacja będzie nie
możliwa.
8. Zakres danych potrzebnych do zawarcia umowy zawiera wniosek o założenie subkonta
zamieszczony na stronie internetowej.
9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy udostępnienia niektórych
z tych danych na stronie internetowej fundacji w celu informacyjnym dla osób chcących
obdarować te osoby lub przekazać 1% z podatku. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a
dane udostępniane to: imię, nazwisko oraz cel założenia subkonta.
10. Dane osobowe na które została wyrażona zgoda przetwarzane będą przez okres
niezbędny do realizacji celów, tj.:
a) do czasu wycofania zgody;
b) w przypadku braku wycofania zgody – do czasu zrealizowania celu lub likwidacji
subkonta

