KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BENEFICJENTÓW FUNDACJI ECO TEXTIL
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ECO TEXTIL od Was dla
Was; ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna, KRS: 0000410831, NIP: 663 186 79
64 (dalej: Fundacja);
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a. w związku z realizacja programu „Rower dla Niepełnosprawnego”, „Bezpłatna
wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego” oraz realizacją zadań określonych w
statucie Fundacji, - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości;
c. w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz miejsca zamieszkania w celu
informowania i promocji działalności Administratora w mediach i publikacjach na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody.
Szczegółowe informacje obejmujące zasady danych przetwarzanych przez
Administratora na podstawie udzielonej zgody, wskazane są w dokumencie
„Klauzula Informacyjna dla Podopiecznych Fundacji – przetwarzanie na
podstawie zgody”;
d. w celu dostarczania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na
podstawie odrębnej dobrowolnej zgody. Szczegółowe informacje obejmujące
zasady danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie udzielonej
zgody, wskazane są w dokumencie „Klauzula Informacyjna dla Podopiecznych
Fundacji – newsletter”;
e. w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes,
którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora;

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni
pracownicy/współpracownicy

Administratora,

dostawcy

usług

technicznych,

organizacyjnych, księgowo-rachunkowych oraz prawniczych;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana

dane

osobowe

będą

przechowywane

do

czasu

upływu

terminów

przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora Danych w stosunku do Pani/Pana
osoby, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej
cofnięcia;

dane

osobowe

przetwarzane

w

celu

dokonywania

rozliczeń

będą

przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji
księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do:
a. uzyskania informacji czy Pani/Pana dane są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak to
również prawo do dostępu do nich,
b. prawo do sprostowania danych osobowych, w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe,
c. prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d. prawo do ich usunięcia,
e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f.

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W przypadku wniosku o usunięcie, ograniczenie przetwarzania bądź sprostowanie
danych, przetwarzanych przez Administratora w oparciu o pkt 2 lit. c i d, niniejszej
Klauzuli wniosek ten nie będzie dotyczyły danych przetwarzanych w oparciu o inne
podstawy wskazane w punkcie 2 niniejszej Klauzuli.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Skargę do organu
nadzorczego można wnieść w następujący sposób:
➢ listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
➢ przez
elektroniczną
skrzynkę
podawczą
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
➢ telefonicznie: (22) 531 03 00.

dostępną

na

stronie:

9. Swoje uprawnienia wymienione w pkt. 6 niniejszej klauzuli może Pan/Pani zrealizować w
drodze pisemnego wezwania przesłanego na adres Administratora Danych wskazany w
pkt. 1 niniejszej klauzuli lub w formie wiadomości e-mail, wysłanej na następujący adres:
fundcja@ecotextil.pl;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować brakiem możliwości korzystania ze świadczeń Fundacji;
11. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez
udziału

człowieka),

w

tym

Pani/Pana

dane

nie

będą

podlegały

profilowaniu

(wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących

Pani/Pana,

sytuacji

ekonomicznej,

zdrowia,

osobistych

preferencji,

zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

