Załącznik Nr 2
do Zasad udzielania wsparcia w formie darowizny
przez Fundację Grupy PERN
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTÓW/PEŁNOMOCNIKÓW*
Realizując obowiązek informacyjny nałożony przez Rozporządzenie 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 (RODO),
w szczególności art. 14 RODO, informujemy Panią*/Pana*, iż Administratorem Pani*/Pana* danych osobowych
jest: Fundacja Grupy PERN z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Płock.
1. Zbieramy Pani*/Pana* dane osobowe, ponieważ są nam niezbędne w celu utrzymywania kontaktów
służbowych w związku z ubieganiem się o wsparcie finansowe od Fundacji Grupy PERN i wskazaniem
Pani*/Pana do kontaktów służbowych.
2. Podstawę prawną przetwarzania Pani*/Pana* danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza, w tej sytuacji prawnie
uzasadniony interes PERN Fundacji Grupy PERN.
3. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:
a)
Dane podstawowe (w celu identyfikacji),
b)
Dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub
pocztą elektroniczną).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez:
a)
podmioty obsługujące systemy informatyczne/prowadzące księgowość Fundacji Grupy PERN,
b)
Fundatora Fundacji Grupy PERN – PERN S.A.,
c)
darczyńców Fundacji Grupy PERN,
d)
instytucje lub organy państwowe upoważnione z mocy prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) przez okres 6 lat w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku,
b) przez okres nie dłuższy niż 2 lata od daty wpływu wniosku do Fundacji, jednak w przypadku gdy
wniosek będzie rozpatrzony negatywnie będzie on zniszczony niezwłocznie po jego rozpatrzeniu.
6.
Ma Pani*/Pan* prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób
i w jakim celu przetwarzamy,
b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane
nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania.
Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie
przetwarzania,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu
wskazanym wyżej, jeśli Pani*/Pana* zdaniem naruszamy Pani*/Pana* prawa w związku z
przetwarzaniem podanych danych,
f) wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani*/Pan*, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią*/Pana* nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu
przetwarzaniu.
Zapoznał(am)*/-em* się z powyższą informacją:

……………………………..………………………….
data i czytelny podpis

*niepotrzebne wykreślić

