Załącznik nr 3
do Regulaminu przyznawania pomocy charytatywnej
przez Fundację 21

____________________________________
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
___________________________________
(adres zamieszkania)
___________________________________

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) - dalej jako RODO - Fundacja 21
informuje, że

1. Administratorem

Państwa danych osobowych jest Fundacja
w Krośnie przy ul. Wolności 1, 38-400 Krosno KRS 0000512935.

21

z

siedzibą

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: inspektor@fundacja21.org
3. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Fundacje 21 w celu:
a) w celu niezbędnym do wykonania statutowych celów i zadań Fundacji 21, - podstawą prawną
takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – art.6 ust.1 lit. c RODO.
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach administracji
wewnętrznej Administratora, w szczególności raportowania i dokumentowania - podstawą
prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którym
Administrator może przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to niezbędne do celów
wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów.

4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie. Fundacja 21
informuje, że nie mają Państwo obowiązku podania sowich danych osobowych, jednakże odmowa
ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych celów i zadań Fundacji
21.

5. Państwa dane osobowe przechowywane są przez Fundacje 21 z zachowaniem należytej
staranności, zgodnie z przepisami prawa.

6. Zgromadzone dane osobowe Fundacja 21 może udostępnić wyłącznie w celu niezbędnym do
wykonania statutowych celów i zadań Fundacji 21.

7. Administrator danych osobowych dokłada należytej staranności, aby przechowywanym danym
osobowym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

8. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:

1)

dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość

pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
2) prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan zgłosić do nas
konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z
błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
3) prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie
danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo
to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z
wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej
Administratorowi.
4) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć
wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość
przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie
przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
5) prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są
przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
6) prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa może Pani/Pan w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie
jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po
rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych
objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
7) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

12. Pani/Pana dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów
prawa. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to
konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Administrator może ujawniać
Pana dane osobowe podmiotom współpracującym, w szczególności świadczącym usługi
w zakresie obsługi prawnej lub archiwizacji.

__________________________________________________
Administrator danych osobowych

Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a) o celach pozyskiwania moich danych osobowych i
wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację 21 w
Krośnie na zasadach określonych powyżej.

____________________________________________________
Wnioskodawca

