KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. („RODO"), zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata”, z
siedzibą przy ul. Boya – Żeleńskiego 2/29, 91-761 Łódź. NIP: 888-294-85-20, Regon:
340284280, KRS: 0000274691 zwana dalej: „Administratorem”.
2. Ilekroć w klauzuli odwołujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych, może to
również oznaczać przetwarzanie danych osobowych Państwa dzieci.
3. W każdym przypadku mogą Państwo skontaktować się z Administratorem:
a) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: RODO
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: fundacja@pomagajznami.org
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 669-322-406
4. Państwa dane osobowe w zakresie w jakim obowiązek ich podania wynika z regulaminu
projektu oraz formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru
do projektu „Razem Damy Radę!” (dalej: „Projekt”) na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie. Dane osobowe szczególnych kategorii, o ile będą wymagane w toku
rekrutacji np. o stanie zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dotyczące stanu zdrowia
dziecka) będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 RODO tj. za wyraźną Państwa zgodą
która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a. w przypadku niezakwalifikowania się do Projektu - do zakończenia procesu naboru do
Projektu.
b. w przypadku zakwalifikowania się warunkowego (lista rezerwowa) – przez czas trwania
Projektu.
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w
imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator
wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator
współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
8. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/i prawo do:
a)
b)
c)
d)

dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
przeniesienia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie naboru
do projektu.

