FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, a także
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 i art. 12 i 13 cytowanego powyżej ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie Państwa informujemy, że:
Państwa Administratorem Danych Osobowych (dalej Administratorem) jest:
Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu przy ul. Wrocławskiej 133, 45-837 Opole, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041765, o numerze NIP
754-13-06-435.
Dane Inspektora Ochrony Danych: Aleksandra Cnota-Mikołajec, e-mail iod@fundacja.opole.pl,
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy [art.
6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia RODO],
b. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością statutową i gospodarczą, dochodzenia
roszczeń [art. 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia RODO],
c. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody [art.
6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia RODO],
d. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze [art. 6 pkt 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO].
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora do czasu cofnięcia przez
Państwa zgody. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Istnieje również prawo wniesienia skargi do
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Państwa narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, a także Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Odbiorcą danych jest Fundacja Rozwoju Śląska. Dane mogą być przekazane Instytucjom Zarządzającym
i/lub nadzorującym w tym w szczególności: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Bank Gospodarstwa
Krajowego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a
także podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa lub z którymi podpisano umowy powierzania przetwarzania danych
osobowych.
Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji
umowy niezbędne.
Potwierdzam, iż zapoznałem się z treścią powyższych informacji, a także odbiór jednego egzemplarza

………………………………………….
(data i podpis)
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