
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 RODO) 

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 
 
 
Stosownie do tych przepisów informujemy, że: 
 
1. administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego. 

Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 15 a; 
2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się poprzez pocztę 

elektroniczną: fundacjatiw@gmail.com;  
3. wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją 

uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa i w celu realizacji zadań w nich określonych, 
realizacji umów zawartych z kontrahentami Fundacji, a w pozostałych przypadkach dane osobowe 
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 
zgody. 

4. dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, 
oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów, 

5. posiadają Państwa prawo do: 
• prawo dostępu do danych osobowych,  
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• prawo do przenoszenia danych,  
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

6. dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę, 
7. dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu, 
8. skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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