PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA POMOCY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 119/1 z 04.05.2016r.), dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych i obowiązujących w tym zakresie krajowych aktów prawnych i wykonawczych do nich,
Świadczeniobiorca działając w imieniu własnym lub/i na rzecz osoby, której jest prawnym opiekunem oświadcza, że:
Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji niniejszej Umowy Świadczenia Pomocy.
……………………………
Data

…………………………………..
podpis Świadczeniobiorcy

Wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w ramach realizacji niniejszej Umowy Świadczenia Pomocy.
……………………………
Data

…………………………………..
podpis Świadczeniobiorcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Administratorem danych osobowych Świadczeniobiorcy lub/i osoby, której jest prawnym opiekunem jest
FUNDACJA PIĄTKA z siedzibą w Rybniku 44-200, przy ul. Jankowickiej 23-25, reprezentowana przez:
a. Piotra Sobika – Prezesa Zarządu
b. Bartosza Demczuka – Wiceprezesa Zarządu
2. Dane osobowe Świadczeniobiorcy lub/i osoby, której jest prawnym opiekunem będą przetwarzane w celu realizacji
praw i obowiązków wynikających z realizacji wsparcia w ramach Umowy Świadczenia Pomocy, na podstawie art. 6
ust. 1 pkt c RODO, począwszy od dnia 25.05.2018 r.
3. Źródłem danych osobowych są dokumenty przekazane przez Świadczeniobiorcę dobrowolnie przy składaniu
wniosku o pomoc finansową, jak i te sporządzone w trakcie realizacji wsparcia w ramach Umowy Świadczenia
Pomocy.
4. Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane innym Administratorom
danych. Zbiory udostępnione są jedynie biurze rachunkowemu przetwarzającemu dane na zlecenie Administratora
danych, a także kontrahentom realizującym konkretne formy wsparcia, z zachowaniem poufności i przestrzeganiem
tajemnicy w zakresie wynikającym z umowy świadczenia pomocy o, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony
przekazywanych danych.
5. Dane osobowe Świadczeniobiorcy lub/i osoby, której jest prawnym opiekunem będą przechowywane przez okres
realizacji wsparcia w ramach Umowy Świadczenia Pomocy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania
dokumentacji określonej odrębnymi przepisami.
6. Świadczeniobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych lub/i osoby, której jest prawnym opiekunem
oraz prawo do ich sprostowania, zmiany, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Świadczeniobiorca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (lub organu
nadzorczego państwa Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy), gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Świadczeniobiorca ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze Strony Administratora, wyrażenia własnego
stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych oraz żądania
ponownego rozpatrzenia spraw już zakończonych z naruszeniem zasad rozstrzygania.
9. Podanie przez Świadczeniobiorcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje
niemożności realizacji wsparcia w ramach Umowy Świadczenia Pomocy.
10. Dodatkowe dane podane przez Świadczeniobiorcę, które nie są wymagane ustawowo, podaje on dobrowolnie.

