Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury KOLIBER z
siedzibą w Koszalinie przy ul. Aleja Monte Cassino 14/64, 75-412.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub emailem na adres
kontakt@fweik.org.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez email iod@fweik.org. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom:
- przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora,
- upoważnionym z mocy prawa (np. organy ścigania),
- kontrolującym działalność Fundacji w zakresie realizowanych zadań (np. Urząd Wojewódzki, Urząd
Miasta),
- współpracującym przy organizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający
z obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

