NOTA INFORMACYJNA „RODO”
Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc gromadzi dane osobowe w zakresie niezbędnym do charakteru
działalności polegającej na podejmowaniu działań w sferze pożytku publicznego w szczególności w sferze
ochrony zdrowia, promocji sportu oraz edukacji. Fundacja realizuje działania związane z pomocą świadczoną
indywidualnie jak również realizuje zadania o otwartym, publicznym charakterze w postaci imprez
plenerowych, zawodów sportowych, pikników itp. mających na celu realizację celów statutowych.
Dokumentacja w/w działań zawiera zarówno dane osobowe metryczne jak również dokumentację fotograficzną
z realizowanych przedsięwzięć, która jest publikowana na www.cegielkowo, profilu społecznościowym FB
Fundacji Cegiełkowo oraz zarządzanym przez nią profilem FB Biegacze Pomagacze.
NINIEJSZYM INFORMUJEMY:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc
z siedzibą w Łukowie: ul. Cieszkowizna 13, 21-400 Łuków, tel.: 532 362 747.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych :
Marcin Rychta
e-mail: cegiełkowo@gmail.com
tel. 532 362 747
1. Skąd pozyskujemy dane? / Źródło pozyskania danych.
Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa:
- przy składaniu wniosku o objęcie pomocą/wsparciem Fundacji
- podczas rejestracji drogą on-line na wydarzenia organizowane przez Fundację (imprezy plenerowe,
zawody, pikniki charytatywne, spotkania w ramach projekcji filmów itp.);
- z oświadczeń zdrowotnych wypełnianych przez zawodników i uczestników biegów
- z korespondencji e-mail, którą prowadzicie z Fundacją
2. Jakie dane przetwarzamy?
 dane kontaktowe
 informacje identyfikacyjne w formularzach rejestracyjnych ( imię i nazwisko, adres e-mail,
nr. tel.)
 dane z formularza „Proszę o pomoc – formularz” będące podstawą do podjęcia decyzji o objęciu
pomocą osoby wnioskującej lub wskazanej przez osobę wnioskującą
3. W jakich celach przetwarzamy dane?
Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z działalnością Fundacji
Cegiełkowo Pasja i Pomoc na rzecz ochrony zdrowia, promocji sportu i edukacji. Dane osobowe będą
przetwarzane w zakresie niezbędnym do informacji towarzyszącej akcjom, zbiórkom publicznym,
wydarzeniom charytatywnym itp. organizowanym na rzecz podopiecznych jak również w celach
promocji sportu w ramach organizowanych przez Fundację wydarzeń.

4. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe?
W zakresie, w którym przetwarzanie Państwa danych następuje w celu uzyskanie statusu
podopiecznego Fundacji podanie przez Państwa danych jest warunkiem rozpatrzenia Państwa wniosku
i realizacji pomocy. Analogicznie odnosi się to do uczestnictwa w zorganizowanych zawodach, rajdach,
seansach filmowych, warsztatach, szkoleniach, kursach – gdzie warunkiem uczestnictwa jest dokonanie
imiennej rejestracji. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do podjęcia działań
na Państwa rzecz. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest
wymogiem ustawowym.
5. Czy można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?
Cofnięcie zgody możecie Państwo zrealizować w każdej chwili i nie wiąże się to z żadnymi
konsekwencjami finansowymi. Można to zrealizować drogą, pocztą tradycyjną lub telefonicznie
kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wskazanym w pkt 1. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tj. do momentu cofnięcia
zgody na przetwarzanie
6. Czy przekazujemy Pańswa dane innych podmiotom / odbiorcom?
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych identyfikacyjnych oraz metrycznych żadnym
odbiorcom ani podmiotom zewnętrznym. Dane w postaci wizerunku utrwalonego w formie zdjęć
i relacji reporterskich realizowanych podczas wydarzeń o charakterze publicznym ujawniamy na
www.cegielkowo, profilu społecznościowym FB Fundacji Cegiełkowo oraz zarządzanym przez nią
profilem FB Biegacze Pomagacze jak również w formie notek prasowych oraz relacji reporterskich
przekazujemy lokalnym mass-mediom w celu promocji działalności Fundacji.
7. Czy mają Państwo możliwość dostępu do przekazanych nam danych?
Mają Państwo prawo do żądania od Fundacji Cegiełkowo Pasja i Pomoc dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Jaki jest termin przechowywania danych?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji
podjętych przez Fundację działań na Państwa rzecz i za Państwa zgodą. Jeśli Państwa dane osobowe
będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane
osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane
przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
9. Czy mają Państwo prawo skargi dotyczącej gromadzenia i przetwarzania danych?
W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa – skargi
można kierować do organu nadzorczego; tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
10. Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu,
elektronicznemu śledzeniu aktywności itp), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne..

