Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych –
Fundacja Edukacji Europejskiej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (zwanym dalej
Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Edukacji Europejskiej wpisana do
rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000117278 NIP: 8862665090 z siedzibą przy
ul. Dmowskiego 2/4 58-300 Wałbrzych, reprezentowana przez Zarząd Fundacji tel.:(+48) 607262463
adres poczty e-mail:sekretariat@fee.org.pl adres strony internetowej : https://www.fee.org.pl/
2. W Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu został powołany Inspektor ochrony danych
osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu
e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel. 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany
w pkt. 1
3. Pani/Pana dane osobowe w zależności od relacji łączących Panią/Pana z Administratorem, mogą być
przetwarzane w następujących celach;
1) realizacji działań statutowych Fundacji w tym min: umożliwianie zdobywania wiedzy
i umiejętności ludziom, wspierając ich tym samym w samorozwoju osobistym
oraz zawodowym,
2) działań niezbędnych do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie
(podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO) min. w zakresie:
• zawartych umów dla realizowanych projektów pomocowych, umów z kontrahentami,
3) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
w związku z realizowanymi zadaniami wynikającymi w szczególności z:
• ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. (Dz.U. z 2020r. poz. 695 ze zm.)
• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351,1571 z 2020r.
poz. 568 ze zm.)
• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 z późn. zm.).
4) ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych
(art. 6 ust 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym interesem będzie min. realizowanie:
• ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych
z wykonywaniem umowy, ochrony praw i obowiązków Fundacji oraz jej beneficjentów,
nawiązania kontaktów z kontrahentami, wysyłki materiałów marketingowo –
informacyjnych, dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców,
5) ze względu na niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
6) ze względu na ochronę żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
7) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa min. właściwym organom gminy w sprawach realizacji zadań nadzorczych nad Fundacją,
podmiotom z których pomocy Fundacja korzysta przy wykonywaniu swoich zadań,
np. przedsiębiorców zapewniających hosting danych, wsparcie w obszarze IT, archiwizowanie
lub niszczenie dokumentów,
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2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych min. dostawcom
systemów teleinformatycznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/realizacji zlecenia,
a po ich zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z ich
realizacją oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami
podatkowymi, sprawozdawczości finansowej, projektowej. Dokumentacja z danymi osobowymi,
będzie przetwarzana do celów archiwalnych realizowanych w interesie publicznym
i przechowywana w archiwum przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit b, e
RODO tj. dane są niezbędne:
• do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym;
• do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie
art. 21 Rozporządzenia RODO,
6) prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ust. 1 RODO,
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1. lit. a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
W przypadkach gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W zakresie danych osobowych, które
Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody, podanie przez Państwa danych osobowych
jest dobrowolne.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie
to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

