INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 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 osobowych) (
Dz. Urz. UE L 119,s1)- dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społecznego
„Nad Symsarną” Warmińsko – Mazurski Fundusz Lokalny z siedzibą przy ul Orła Białego 7,
11-100 Lidzbark Warmiński tel. 89 767-45-88
adres e-mail: biuro@funduszlokalny.org
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z działalnością statutową
Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” Warmińsko – Mazurski Fundusz Lokalny
na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• po 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu tj. wykonanie umowy,
zatrudnienia, uzyskania wsparcia finansowego itp.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja w/w celu..
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe powiązane z finansami będą przechowywane przez okres ustawowo
określony w tym zakresie w prawie podatkowym i rachunkowym.
W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat
licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.

