
             Fundacja PIĘKNOLESIE 
Dzień dobry,

od  dnia  25  maja  2018  roku  zaczynaj  obowi zywa  nowe  standardy  ochrony  danych  osobowych,  któreą ą ć
wprowadza unijne Ogólne rozporz dzenie o ochronie danych, nazywane w skrócie RODO. Poniewa  w naszeją ż
bazie znajduj  si  Pa stwa dane, przesy amy informacje o tym, w jakim celu i w jaki sposób je przetwarzamyą ę ń ł
oraz jakie macie Pa stwo w zwi zku z tym prawa.ń ą

Kto jest administratorem Pa stwa danych?ń

Administratorem danych jest Fundacja Pi knolesie, która gromadzi dane beneficjentów na potrzeby ę
realizowanych programów i projektów.

W jakim celu przetwarzamy Pa stwa dane?ń

Dane przetwarzane b d  w celu przygotowania na Pa stwa rzecz wiadcze , dopasowania dzia a  do Pa stwaę ą ń ś ń ł ń ń
zainteresowa ,  w celu  kontrolno-sprawozdawczym i wykonywania pomiarów statystycznych ń

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pa stwa dane?ń

Podstaw  prawn  przetwarzania  danych  jest  niezb dno  do  wykonania  umowy  o  wiadczenie  Us ugi  naą ą ę ść ś ł
Pa stwa rzecz (t  umow  jest regulamin, który Pa stwo akceptujecie, korzystaj c z Us ugi).ń ą ą ń ą ł

Kto jest odbiorc  Pa stwa danych?ą ń

Odbiorcami  Pa stwa danych czyli  podmiotami,  którym b dziemy mogli  przekaza  Pa stwa dane zgodnie  zń ę ć ń
obowi zuj cym prawem, b d  podmioty zlecaj ce nam realizacj  zada  i podmioty uprawnione do uzyskaniaą ą ę ą ą ę ń
danych na podstawie obowi zuj cego prawa np. s dy lub organy cigania – oczywi cie wy cznie w przypadku,ą ą ą ś ś łą
gdy wyst pi  z daniem przekazania im danych w oparciu o stosown  podstaw  prawn .ą ą żą ą ę ą

Jakie przys uguj  Pa stwu prawa w zwi zku z danymi, które przetwarzamy?ł ą ń ą

Macie  Pa stwo prawo m.in.  do  dania  dost pu  do  danych,  sprostowania,  usuni cia  lub  ograniczenia  ichń żą ę ę
przetwarzania, jak równie  prawo do zg oszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te orazż ł
sposób ich realizacji opisali my w polityce prywatno ci dost pnej w biurze Fundacji Pi knolesie.ś ś ę ę

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH,

UPRAWNIENIA
Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych  jest dobrowolna i swobodna, i 

może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne: do wykonywania 

postanowień deklaracji uczestnitwa w projektach zawartej z Fundacją, w zakresie 

złożonego Fundacji oświadczenia , do procedowania przez Fundację w ramach 
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programów .

Zgoda, której Państwo udzielają na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, jest 

dobrowolna i swobodna. 

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych

w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy 

możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

Fundacji odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych w 

Celach dodatkowych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie 

oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane. 

Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, 

przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie 

wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną 

decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego 

Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Fundacja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych i właściwą w zakresie niniejszej informacji,

e-mail:

fundacjapieknolesie@gmail.com

Zapraszamy do wspó pracy!!ł

FUNDACJA PI KNOLESIEĘ

SIENIAWA ARSKA 191Ż

68-213 LIPINKI U YCKIEŁ Ż

TEL.683742234

FAX684103177
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