KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PANEK z siedzibą w Warszawie,
ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, KRS 0000778417, fmw@fmw.com.pl
2. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Fundacja PANEK przetwarza Pani/Pana dane
osobowe w umożliwienia wzięcia udziału w Forum Mobilności Współdzielonej (Forum).
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a. pracownicy i współpracownicy Fundacji PANEK;
b. podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy przygotowujący Forum;
c. partnerzy Forum.
5. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Forum. Podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wykonania umowy pomiędzy Fundacja
PANEK a Uczestnikiem w zakresie udziału Uczestnika w Forum.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 2 celów przetwarzania.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie
profilowania.
8. W związku z przetwarzaniem przez Fundację PANEK Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych;
b. prawo do sprostowania danych;
c. prawo do usunięcia danych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację PANEK Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
10. Fundacja PANEK nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
(poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji
międzynarodowych.

