Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
Tożsamość administratora
Administratorem jest Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner reprezentowane przez Zarząd i
Prezesa, mająca siedzibę w Opolu (45-950) przy ul. Stara Droga 48. Administrator odpowiada za
zapewnienie funkcjonowania serwisu eventspartner.pl
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – Fundacją na Rzecz Partnerstwa Events Partner – można skontaktować się
poprzez adres e-mail eventspartnerpoland@gmail.com ; biuro@eventspartner.pl lub pisemnie pod
adresem siedziby administratora. Z administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Cel przetwarzania i podstawa prawna
Serwis eventspartner.pl nie gromadzi i nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych i nie wymaga
ich podawania na żadnym etapie korzystania z serwisu. Gromadzenie innych danych np. tzw. cookies
(ciasteczka) zostało określone odrębnie w polityce prywatności i związane jest wyłącznie
z zapewnieniem właściwego funkcjonowania serwisu oraz w celu gromadzenia danych statystycznych
dla poprawy jego funkcjonowania. Więcej o ustawieniach cookies oraz polityce prywatności
przeczytać można na naszej stronie www.rano-stowarzyszenie.pl.
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
danych dotyczących darowizn, datków, grantów , subwencji itp. na Fundację, wniosku
(korespondencji) adresowanej do Fundacji , deklaracją przystąpienia do projektu realizowanego przez
Fundację , zawiązanej współpracy bądź wnioskiem o założenie subkonta i jedynie w celu/celach:
a) Realizacji działań określonych ustawą o wolontariacie i działalności pożytku publicznego,
b) realizacji działań określonych Statutem organizacji,
c) realizacji działań wynikających z obowiązków prawnych,
d) realizacji umów projektowych.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe nie są gromadzone przez serwis eventspartner.pl, a więc nie są
przekazywane innym podmiotom.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach nawiązania współpracy z Fundacją
deklaracją przystąpienia do projektu realizowanego przez Fundację bądź wnioskiem o założenie
subkonta; wyłącznie w celach o których mowa w pkt. a),b),c) i d) odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych mogą być m.in.: instytucje pośredniczące w ramach realizowanych projektów (
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Miasta Opola, Urząd
Marszałkowski lub inne ngo, grantodawcy i darczyńcy )
W związku z przetwarzaniem danych w ramach kierowanych do Fundacji wniosków (korespondencji)
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane w ramach upoważnienia oraz zgody na
reprezentowanie - podmiotom zewnętrznym w celach o których mowa w pkt. a),b),c) i d), a także
organom ściągania i wymiaru sprawiedliwości, w tym Sądom w zakresie unormowanym odrębnymi
przepisami oraz w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych powinności.

Okres przechowywania danych
- dla osób kierujących wnioski (korespondencję) do Fundacji: Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wniosku, odpowiedzi na korespondencję.
- dla uczestników projektów realizowanych przez Fundację: na czas trwania projektu oraz po jego
zakończeniu w dokumentacji projektowej w okresie wymaganym przez instytucje kontrolujące
- dla osób kierujących wnioski o założenie subkonta: do momentu złożenia wniosku o rezygnację oraz
po jej złożeniu na potrzeby instytucji kontrolujących
- dla grantodawców, darczyńców: na czas trwania projektu oraz po jego zakończeniu w dokumentacji
projektowej w okresie wymaganym przez instytucje kontrolujące
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu
publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu,
oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,
Rozporządzenia (RODO), czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia tego faktu Administratorowi oraz/lub wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest to:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest wymogiem
koniecznym dla realizacji działań wynikających ze współpracy bądź wsparcia finansowego , a także w
określonych przypadkach – jest niezbędne do realizacji wniosku lub korespondencji kierowanej do
Fundacji Events Partner. Jeśli ma Pan/Pani wątpliwości, co do konieczności podania danych
osobowych w kierowanej korespondencji lub wniosku – prosimy o kontakt z administratorem
(Fundacja na Recz Partnerstwa Events Partner).
Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych osobowych w przypadku podpisania
umowy o współpracy, wniosku o założenie subkonta, czy deklaracji przystąpienia do projektu

realizowanego przez Fundację, a konsekwencją ich niepodania będzie odmowa współpracy, założenia
subkonta, bądź udziału w realizowanym projekcie.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

