Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
 Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w
Cieszynie przy ul. Bielskiej 4; 43-400 Cieszyn
 Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r oraz ustawie z dnia 10 maja 2018r o
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z dnia 24.05.2018r.), a w szczególności w celu:
 przekazania darowizny na rzecz Fundacji (Administratora),
 przesłania Darczyńcy przez Administratora potwierdzenia wpłynięcia darowizny,
 realizacji obowiązków archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych,
 realizacji umów;
 wypełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z zadań statutowych Administratora;
 wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i
celu określonym w treści zgody.
 Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa .
Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa.
 Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
 Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikające z odpowiednich przepisów prawa, nie
krócej jednak niż przez okres niezbędny do realizacji obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak
również dla udokumentowania działalności Administratora.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu dokonania wpłaty
darowizny na rzecz fundacji - ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak
również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych
osobowych, e-mail: fundacja@netus.pl tel. 33/854-92-00 wew.291

