Додаток Е до Угоди

Згода на оприлюднення персональних даних
Клаузула інформаційна
для Учасників заходів, спонсорованих Грантовим фондом для Плоцька
(Виконання інформаційного зобов'язання за ст. 14 сек. 1 і сек. 2 загального положення про захист персональних
даних від 27 квітня 2016 року).
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Грантовий фонд для Плоцька з місцезнаходженням у Плоцку, вул. Костюшкі 8 локал 3, (далі: Фонд)
повідомляє, що є розпорядником ваших персональних даних. Контактні телефони адміністратора даних:
(24) 367 44 44 або 601 070 506
Для зв’язку з Адміністратором персональних даних Грантового фонду для Плоцька використовується
така адреса електронної пошти: kontakt@fundusz-grantowy.pl. Ви також можете звернутися до
Адміністратора персональних даних у письмовій формі на адресу місцезнаходження Фонду, зазначену в
пункті 1, з позначкою «Адміністратор персональних даних». Дані щодо Адміністратора персональних
даних також доступні на сайті www.fundusz-grantowy.pl
Ваші персональні дані надано до Фонду Учасником конкурсу «Канікули 2022 у Плоцьку для розваги»
Ваші персональні дані обробляються Фондом з метою використання вашого зображення, зафіксованого
на фото- та кіноматеріалах, у сфері PR-діяльності, зовнішньої та внутрішньої комунікації Фонду,
включаючи публікацію на офіційних веб-сайтах, профілях у соціальних мережах, звіти про діяльність та
видавництвами та з метою розгляду, розслідування та захисту у разі взаємних претензій, на підставі
юридично обгрунтованих справ Фонду (відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR)
Ваші персональні дані можуть бути розкриті Фондом суб’єктам, які з ним співпрацюють (одержувачам),
зокрема суб’єктам, які надають ІТ-послуги, суб’єктам, які надають послуги з доставки кореспонденції та
посилок, архівування
Ваші персональні дані обробляються протягом періоду, необхідного для реалізації законних інтересів
Фонду. Термін обробки даних може бути продовжений лише в тому обсязі, коли це вимагається законом
Ви маєте права, пов’язані з обробкою персональних даних:
а) право доступу до ваших даних,
б) право на виправлення персональних даних,
в) право на видалення персональних даних або обмеження обробки,
г) право на заперечення - у випадках, коли Фонд обробляє ваші персональні дані на підставі своїх
законних інтересів; заперечення може бути висунуто на основі конкретної ситуації.
Запит на виконання вищезазначеного Ви можете надіслати свої права на адресу електронної пошти:
kontakt@fundusz-grantowy.pl або на адресу місцезнаходження Фонду, зазначену в пункті 1 з анотацією
«Адміністратор персональних даних».
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Ви маєте право подати скаргу до голови Управління захисту персональних даних

…………………………………………………………………………..
Підпис батьків/законного опікуна учасника

………………………………………………………….
Підпис і печатка організації

