
Fundacja SLOW BESKID 
38-200 Jasło 

Skrytka pocztowa nr 70

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie przepisów 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
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) - dalej RODO, 
informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Fundacja SLOW BESKID z siedzibą w Komborni, pod adresem Kombornia 1, 38-420 Korczyna, 
KRS 0000636554, NIP 6842644221, REGON 365365859 - dalej Administrator.

                                                                                                     
1.  Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez Administratora  celem rozpatrywania Państwa
wniosków i udzielania  pomocy finansowej,  w związku z realizacją  obowiązków nałożonych na
Fundację SLOW BESKID przez darczyńców.
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  a i f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), 
3. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:

1)  Dane  podstawowe  w  celu  identyfikacji,  przeprowadzenia  procedury  weryfikacji  wniosku
i udzielenia Państwu pomocy finansowej;
2) Dane kontaktowe w celu porozumiewania się;

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez:
1) podmioty obsługujące systemy informatyczne oraz prowadzące księgowość Administratora;
2) Fundatorów Fundacji SLOW BESKID;
3) Darczyńców Fundacji SLOW BESKID;
4) podmioty świadczące usługi prawne, pocztowe, kurierskie oraz usługi zakwaterowania;
4) organy  władzy publicznej mogące brać udział  w pomocy uchodźcom lub upoważnione do
nadzoru i kontroli.

5. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku  -  przez okres niezbędny do realizacji celu
dla  jakiego  zostały  zebrane  -  przez  okres  rekrutacji,  realizacji  programu  i  przesyłania
sprawozdań darczyńcom.
2)  w  przypadku  negatywnego  rozpatrzenia  wniosku  -  będą zniszczone  niezwłocznie  po
zakończeniu procesu rekrutacji.

6.  Przysługują  Państwu uprawnienia  do żądania  od Administratora  dostępu do Państwa danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania; Przysługuje  Państwu  także  prawo  do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.  Dane  udostępnione  przez  Państwa nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją:

…………..………………………….
(data i czytelny podpis)


