
Klauzula informacyjna – przetwarzanie na podstawie zgody 

Niniejsza Klauzula Informacyjna, stanowi uzupełnienie „KLAUZULI INFORMACYJNEJ DLA 

BENEFICJENTÓW FUNDACJI ECO TEXTIL OD WAS DLA WAS” w zakresie w jakim 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska miejsca 

zamieszkania oraz wizerunku w celu informowania i promowania działalności Administratora w 

mediach i publikacjach. W związku z powyższym informujemy, 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. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z 

Administratorem Danych pod adresem e-mail: fundacja@ecotextil.pl 

3. Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska miejsca zamieszkania oraz wizerunku 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody, w celu 

informowania i promowania działalności Administratora w mediach i publikacjach w związku z 

uczestnictwem przez Panią/Pana w programie „Rower dla niepełnosprawnego” „Bezpłatna 

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” ; 

4. Może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, 

poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: fundacja@ecotextil.pl, jednakże skorzystanie 

z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które 

miało miejsce do momentu wycofania zgody, jak również przetwarzanie na innej podstawie 

niż wskazanej w niniejszej klauzuli (pozostałe podstawy/cele przetwarzania danych wskazane 

zostały w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ DLA BENEFICJENTÓW FUNDACJI ECO 

TEXTIL OD WAS DLA WAS”); 

5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Pani/Panu uprawnienie do: 

a. uzyskania informacji czy Pani/Pana dane są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak również 
prawo do ich dostępu, 

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. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 3 niniejszego wniosku 

przechowywane będą do momentu wycofania przez zgody. 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą klauzulą zastosowanie mają uregulowania 

wskazane w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ DLA BENEFICJENTÓW FUNDACJI ECO 

TEXTIL OD WAS DLA WAS”. 
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Treść zgody: 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w postaci imienia, nazwiska miejsca zamieszkania oraz wizerunku w celu 

informowania i promowania działalności Administratora w mediach i publikacjach. Ponadto 

oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną – przetwarzanie na podstawie zgody 

zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie oraz tym, iż 

cofnięcie zgody na przetwarzanie moich danych w ww. celu pozostaje bez wpływu na 

przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w oparciu o inne podstawy niż 

cofnięta przeze mnie zgoda. 


