KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
(Korespondencja)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO” poniżej
informuję o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Pomocy Młodzieży im. św.
Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga, pow.
przeworski tel./fax. (016) 642-44-48, reprezentowana przez Zarząd.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail
iod@wzrastanie.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a, tj. wyrażonej zgody wynikającej z zainicjowania korespondencji z
administratorem.
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane przez Fundację Pomocy Młodzieży im. św. Jana
Pawła II „WZRASTANIE” instytucjom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy o współpracę przy
wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, świadczącym nam obsługę
informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne zmierzające do realizacji naszych
zadań statutowych.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich.
6. Pani/ Pana dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
7. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało
jednak wpływu na zgodność przetwarzania, które zostało dokonane przed jej cofnięciem.
8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych uniemożliwi prowadzenie dalszej
korespondencji chyba, że udzielenie odpowiedzi wymuszają obowiązujące przepisy prawa.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
10. Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO,
ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

