Klauzula informacyjna - RODO
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA
2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE
(OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH; DALEJ: RODO) INFORMUJEMY, IŻ:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Historia i Kultura z siedzibą przy
ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza nr 2, 02-103 Warszawa, działająca na podstawie wpisu do KRS nr:
0000200140 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz posiadająca numer identyfikacyjny
NIP:5272429990, REGON:015695186.
2) Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres wskazany w punkcie 1 oraz mailowo na
adres: biuro@historiaikultura.pl.
3) Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: a) wykonanie zawartej umowy - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy, b) wykonanie obowiązków prawnych, w tym dokonania rozliczeń podatkowych
i prowadzenia dokumentacji księgowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych
jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, c) ewentualne
ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, d) archiwalnym - będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania
obowiązków - na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. d) wskazanym wyraźnie w dobrowolnej zgodzie,
oświadczeniu - w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane naszym dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym
usługi doradcze, prawnicze, księgowe, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja,
organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze
zlecenie, jak również Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub jego jednostkom wykonawczym.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem tj. udziału w Plenerze
Literackim w Warszawie 2021 - dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania
umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy
powszechnie obowiązującego prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane,
b) w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Administratora, w tym statystyki i raportowania,
dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów
Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy
nakazują przechowywać dane przez Administratora,
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania
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6)
7)

8)
9)

obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących
podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane
przez Administratora,
d) w celach wskazanych w dobrowolnej zgodzie - przez okres w nich wskazany, lub przez okres
niezbędny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu jej wycofania - w zależności,
które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
Po upływnie powyższych okresów dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
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