Załącznik E do Umowy

Zgoda na upublicznienie wizerunku
Klauzula informacyjna
dla Uczestników Wydarzeń sponsorowanych przez Fundusz Grantowy dla Płocka
(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.)

1. Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 8 lokal 3, (dalej: Fundacją) informuje, że jest
administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24)
367 44 44 lub 601 070 506.
2. Do kontaktu z Administratorem Danych Osobowych w Funduszu Grantowym dla Płocka służy następujący
adres email: kontakt@fundusz-grantowy.pl. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się
także pisemnie na adres siedziby Fundacji., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych“.
Dane dot. Administratora Danych Osobowych dostępne są również na stronie www.fundusz-grantowy.pl
3. Pani/Pana dane osobowe, zostały przekazane do Fundacją przezWnioskodawcę konkursu „Wakacje 2022 w
Płocku na wesoło”
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację., w celu wykorzystania Pani / Pana wizerunku
utrwalonego na materiałach fotograficznych i filmowych w zakresie działalności PR, komunikacji zewnętrznej i
wewnętrznej Fundacji , w tym publikowania na oficjalnych stronach www, profilach w mediach
społecznościowych, raportach z działalności i wydawnictwach oraz w celu obsługi, dochodzenia i obrony w
razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (zgodnie z art.
6 ust 1 lit f RODO)
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundację podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom),
w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi doręczania
korespondencji i przesyłek, archiwizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Fundacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w
jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną
sytuację.
Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej:
kontakt@fundusz-grantowy.pl lub adres siedziby Fundacji wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Administrator Danych
Osobowych”.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………………………………………………..
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika

………………………………………………………….
Podpis i pieczęć organizacji

