Karta informacyjna RODO
Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Fundację „Przemijanie”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Przemijanie” z siedzibą w Opolu.
Można się z nami skontaktować:
•
•
•

wysyłając e-mail na adres biuro@przemijanie.pl
dzwoniąc pod numer +48 77 50 00 334 (opłata wg stawek operatora)
pisząc na adres naszej siedziby: Fundacja „Przemijanie”, 45-061 Opole, ul. Katowicka 39C/9

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
osobowe?
Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane:
•
•
•

na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody
w związku z koniecznością wykonania umowy zawartej między Panem/Panią a naszą firmą,
dotyczącej wykonania przez nas usług i dostaw
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
Pańskie/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne do
wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom odbiorców:
•
•
•

osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych np.
placówkom służby zdrowia, w których odbywają się zajęcia praktyczne itp.,
innym odbiorcom danych, np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym,
biurom księgowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej.

Podmioty zewnętrzne będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy
powierzenia i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie im to zlecone.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych
oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
W zależności od rodzaju, Pańskie/Pani dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy
czasu:
•

dokumentacja finansowa (faktury, rachunki) – przez okres 5 lat od daty zakończenia usługi

•
•

dokumentacja z przebiegu szkolenia – przez okres 10 lat od daty zakończenia usługi
dane kontaktowe i pozostałe – przez czas nieokreślony tj. przez czas prowadzenia przez
Administratora działalności gospodarczej

Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w momencie, kiedy zostanie zgłoszony sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych
osobowych?
W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
•

prawo do uzyskania dostępu do swoich danych

•

prawo do sprostowania danych

•

prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

•

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

•

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

•

prawo do przenoszenia danych.

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi
Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla potrzeb zawarcia umowy i
wykonania usług świadczonych przez Administratora.
Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć naszych usług.

