ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ФОНДОМ ОЦАЛЕНЄ – ВИДАЧА
ШКІЛЬНИХ НАБОРІВ, РЕАЛІЗОВАНО В РАМКАХ ПРОЕКТУ, СПІВФІНАНСОВАНОГО CARE
ЗА ПІДТРИМКИ МІСТА ВАРШАВИ ТА МІНІСТЕРСТВА СІМ’Ї І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
На підставі Розпорядження Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016
р. про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення
цих даних, а також про відміну директиви 95/46/В (загальне розпорядження про захист
персональних даних), званого далі Розпорядженням, інформуємо, що:
1. Адміністратором Ваших персональних даних є Фонд Оцаленє, який знаходиться у
Варшаві за адресою: вул. Круча 6/14а. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON:
016446315, поданий Правлінням Фонду.
2. Законні підстави обробки персональних даних:
- ст. 6 абз. 1 е) RODO (Розпорядження про захист персональних даних) –
реалізація завдання громадського інтересу, виходячи із статуту Фонду Оцаленє, а також
- ст. 6 абз. 1 ф) RODO (Розпорядження про захист персональних даних) –
обґрунтований інтерес Адміністратора, у тому числі захист перед вимогами та
обслуговування можливих рекламацій.
3. Надані Вами персональні дані будуть оброблятися з метою видачі шкільного приладдя
для дітей, а також для захисту перед скаргами та для обслуговування можливих
рекламацій;
4. Ваші персональні дані можуть бути відкриті для доступу виключно у зв'язку з реалізацією
цілей, визначених у пункті 3. Користувачами персональних даних можуть бути:




уповноважені працівники Адміністратора;
постачальник послуг, якому згідно з договором доручено опрацювання Персональних
Даних на потреби реалізації проекту, що здійснюється для Адміністратора, його
уповноважених співробітників – в обсязі, необхідному для точного виконання цих
завдань;



суб'єкти, уповноважені отримувати персональні дані на основі законодавчих норм, а
також грантодавці, які надають гранти Фонду на реалізацію проектів виключно для
звітності.

5. Ви маєте право:


вимагати від Адміністратора доступ до ваших персональних даних, їх спростування,
видалення або обмеження обробки персональних даних,



внести заперечення щодо обробки даних,



перенести дані,



внести скаргу до контролюючого органу.

З метою здійснення своїх прав, власник даних може сконтактуватися з Фондом за адресою для
кореспонденції, зазначеної в пункті 1, або за допомогою електронної пошти на адресу
dane@ocalenie.org.pl.
6. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду користування допомогою Центру
Допомоги Іноземцям, а з кінцем календарного року, в якому був останній контакт з Вами, до
моменту закінчення терміну можливих вимог, пов'язаних з отриманням допомоги в Центрі
Допомоги Іноземцям, а також в обґрунтованих випадках, згідно з вимогою закону чи
грантодавців, тобто не більше ніж до 10 років.

7. Персональні
профілюванню.
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