Polityka ochrony danych osobowych
Niniejsza polityka przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem 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 („RODO”).

Administrator danych

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja INSTYTUT KARPACKI z siedzibą przy
ul. Łącznik 12h w Nowym Sączu (33-300), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru
przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000181160, którego akta są
przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Fundacją” lub „Administratorem”.
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można się
kontaktować w następujący sposób:
 pocztą tradycyjną na adres: Instytut Karpacki, ul. Łącznik 12 h, 33-300 Nowy Sącz
 za pośrednictwem adresu e-mail: mkowalik@instytut-karpacki.org.

Pozyskiwanie dane osobowe

Gromadzone przez Fundację dane osobowe pochodzą bezpośrednio od:
 darczyńców
 fundatorów,
 osób współpracujących, działających na rzecz Fundacji,
 wolontariuszy,
 beneficjentów projektów.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

FUNDACJA przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych
umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celu m.in.:
 realizacji celów statutowych,
 realizacji umów o współpracy,
 realizacji umów darowizny
 realizacji innych umów zawartych z Fundacją,
 jak również w celach dokonywania rozliczeń.
Podstawą przetwarzania danych osobowych większości przypadków jest zgoda osoby, której dane
dotyczą lub umowa zawarta z FUNDACJĄ. Podstawą przetwarzania danych osobowych mogą być
także pozostałe przesłanki określone w art. 6 ust. 1 RODO.
Fundacja przetwarza dane osobowe:
1) Fundatorów, Członków Walnego Zgromadzenia Fundatorów i członków Zarządu Fundacji w zakresie:
 imienia i nazwiska,
 numeru PESEL,
 nr dowodu tożsamości
 wizerunku,
 daty urodzenia,
 adresu zamieszkania,
 nr telefonu kontaktowego

2)
3)

4)
5)
6)
7)

 adresu e-mail.
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych Fundacji:
 wysyłania zaproszeń na posiedzenia Walnego Zgromadzenia Fundatorów;
 wydarzenia organizowane prze Fundację;
 aktualizację wpisów do właściwych rejestrów;
 do bieżącej obsługi zapytań i wniosków członków.
Osób współpracujących na zasadach stałych, jednorazowych lub doraźnych (m.in. organizacja
wydarzeń) w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania umowy.
Darczyńców, po uzyskaniu ich zgody, w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu email,
adresu zamieszkania, w celach wykonania zadań statutowych, poprzez działania fundrusingowe,
informowanie o działalności bieżącej Fundacji, zbiórkach celowych, wysyłania zaproszeń na
wydarzenia.
Osób współpracujących z Fundacją i świadczącą na jej rzecz usługi, na podstawie i w zakresie
obowiązującej umowy, bądź czynności świadczących na jej rzecz.
Beneficjentów projektów, po uzyskaniu ich zgody lub zgody ich i opiekunów prawnych, w zakresie
wynikającym z podpisanej umowy na dofinansowanie projektu.
Wolontariuszy, po uzyskaniu ich zgody lub zgody ich opiekunów prawnych, w zakresie imienia,
nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, miejsca zamieszkania, miejsca odbywania nauki, w celach
informowania o wydarzeniach, w których Fundacja korzysta z pracy wolontariuszy;
inne dane które wymagane są np. przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej ( np. sytuacja na rynku pracy, wykształcenie, wiek)

Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
niniejszej polityce, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa lub do czasu, w którym Pan/Pani zażądał/a usunięcia swoich
danych osobowych.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zadań statutowych
Fundacji, w celu wykonania ciążącego na niej obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być w szczególności: członkowie organów Fundacji, upoważnieni pracownicy lub inne
instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Fundacji, ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z Fundacją wyłącznie zgodnie z poleceniami Fundacji oraz pod warunkiem zachowania
tajemnicy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych - w każdym czasie może Pan/Pani skorzystać z prawa
dostępu do swoich danych.

2) prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych – ma Pan/Pani prawo żądania od
Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a
także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
3) prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
4) prawo do ograniczenie przetwarzania danych osobowych – masz prawo żądania od
Administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
5) prawo do sprzeciwu – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych:
 z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Fundacja przetwarza dane do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach
marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z
marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
6) prawo do cofnięcia zgody – w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych
następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) prawo do przenoszenia danych – żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w
celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie
polega na otrzymaniu od Fundacji Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich
danych innemu administratorowi danych;
8) prawo do wniesienia skargi – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby
potrzeba lub obowiązek prowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w
tym zmian odbiorców danych.

