Karta informacyjna RODO
Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Fundację na rzecz edukacji,

inicjatyw młodzieżowych i porozumienia międzykulturowego "Pejzaże Kultur".
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?
Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 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) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a
także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.
Kto to jest administrator i kto jest administratorem danych osobowych ?
Administratorem, zgodnie z definicją prawną, jest podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja na rzecz edukacji,
inicjatyw młodzieżowych i porozumienia międzykulturowego "Pejzaże Kultur" z siedzibą
01-016 Warszawa Al. Solidarności 96/36 – dalej „Fundacja”.
Jak skontaktować się z administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych?
W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać listownie na adres Al. Solidarności 96/36
01-016 Warszawa lub e-mali fundacjapejzazekultur@gmail.com
A w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane w celu i na podstawie:
- wykonywania czynności w związku z obsługą zgłoszeń z zawarciem i realizacją umowy lub
zamiarem zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozp.),
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
( art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) np.: wystawianie faktur, rozliczeń finansowych i sprawozdawczości
rachunkowej,
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora w szczególności podjecie i
skuteczna realizacja działań związanych z działalnością statutową prowadzoną przez „Fundację”, w
tym informowania o usługach i produktach, ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń (art. 6 ust. 1
lit. f) Rozporządzenia)
- na podstawie zgody – w celu określonym w treści udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia)
- udzielenie odpowiedzi na prośbę, zadane pytanie - kontaktując się z „Fundacją” drogą telefoniczną,
meilową oraz poprzez wypełnienie formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie
przez „Fundację” podanych danych osobowych w celu odpowiedzi na prośbę, zadane pytanie
- dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne.
Jednakże jest konieczne:
- w celu obsługi Państwa zgłoszeń, odpowiedzi na zadane pytanie, w celach związanych ze statutową
działalnością „Fundacji”, świadczeniem usług, mogą to być np. imię (imiona), nazwisko, data
urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania.

Przekazywanie danych osobowych.
„Fundacja” co do zasady nie udostępnia powierzonych danych osobowych, za wyjątkiem:
- na żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np.
organom ścigania
- podmiotom wspierającym lub wykonującym usługi na zlecenie „Fundacji” np. dostawcom usług IT,
ubezpieczycielom, dostawcom usług noclegowych, podmiotom i organom wizowym,
Dane te mogą być przekazywane za granicę do państwa na terenie UE i do państwa trzeciego poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
- dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom przetwarzającym, z którymi
„Fundacja” ma podpisaną umowę powierzenia
W każdym przypadku dane osobowe będą przekazywane w minimalnym zakresie, niezbędnym do
realizacji usług i wymogów prawnych.
Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po
jej zakończeniu prze okres niezbędny do wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz
przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń mogących wyniknąć z umowy.
- jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich
przetwarzanie w tym celu.
Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?
- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art.
16 Rozporządzenia),
- prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
- prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu
przypadkach
- prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21
Rozporządzenia).
W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie
wiązało się z brakiem możliwości realizacji części lub wszystkich usług w ramach umowy i może zostać
potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
- prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie
odbywa się na podstawie udzielonej zgody
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
https://uodo.gov.pl/pl
Przysługujące prawo można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy
Administratora: fundacjapejzazekultur@gmail.com
Potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez
Fundację na rzecz edukacji, inicjatyw młodzieżowych i porozumienia międzykulturowego
"Pejzaże Kultur"

