
Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w związku z udzieleniem
zakwaterowania i innej pomocy socjalnej na terenie RP (dalej: „Dane”) jest Fundacja "ERBUD -
WSPÓLNE WYZWANIA" FUNDACJA IM. ERYKA GRZESZCZAKA z siedzibą w Warszawie, ul.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 (dalej „Administrator”).

2. Przedstawicielem Administratora jest: Lucyna Grzeszczak, Prezes Fundacji.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”): Anna Pieślak, adres e-mail:

annabarbarapieslak@gmail.com.
4. Administrator przetwarza Dane w szczególności:

a) imię i nazwisko;
b) data urodzenia,
c) nr telefonu.
d) nr paszportu lub innego dokumentu ID

5. Dane będą przetwarzane w celu:
a) udzielenia pomocy w zakwaterowaniu na terenie RP;
b) udzielenia pomocy zdrowotnej,
c) udzielenia pomocy socjalnej,
d) udzielenia pomocy w zakresie opieki wychowawczej nad małoletnim
e) udzielenia pomocy w zatrudnieniu na terenie RP.

6. Podanie Danych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów
wymienionych w pkt. 5 i jest wymogiem ustawowym.

7. Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być np.:
a) inne podmioty prawne działające na terenie RP;
b) osoby fizyczne.

8. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres 5 lat,
a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z
przetwarzaniem danych..

9. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich innego administratora, jak również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich Danych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny
sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W przypadku pytań dotyczących Twoich Danych skontaktuj się z IOD / z Administratorem pod
adresem e-mail: annabrabarapieslak@gmail.com.

12. Twoje Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
do Organizacji międzynarodowej, w związku z realizacją umów zawartych przez Administratora.
Twoje Dane są bezpieczne, co potwierdza:
a) decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony;
b) zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji

Komisji Europejskiej;
c) odpowiednie zabezpieczenia Danych, zapewnione poprzez system IT Administratora.


