Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych
osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw o
osób, których te dane dotyczą.
W związku z powyższym, w dalszej części n
niniejszego pisma,, znajdziecie Państwo informacje, dotyczące przetwarzania i ochrony
Państwa danych osobowych przez dra. Emiliana Prałata – Sopłecznego Opiekuna Zabytków Ziemi Kościańskiej
Kościań
oraz Fundację Bonum
Adipiści – Dążyć do Dobra z siedzibą w Turwi, ul. Szkolna 31.

O B O W I Ą Z E K

I N F O R M A C Y J N Y

Zgodnie z art.
rt. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO
informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Emilian Prałat oraz Fundacja Bonum
Adipiści z siedzibą w Turwi
Turwi, ul. Szkolna 31 zwanym dalej Administratorem
dministratorem
2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
Administratora prosimy o kontakt z koordynatorem projektów: dr Maciej Badura pod
adresem email: koordynatormis@gmail.com
natormis@gmail.com
3) W związku z nawiązaniem oraz realizacją relacj
relacji handlowych, biznesowych,
biznesowych udziałem w
realizowanych przez Fundację Bonum Adipiści oraz Emiliana Prałata
ałata projektach, spotkaniach
możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy Państwa
działalności gospodarczej, adresu, numeru NIP, REGON, numeru wpisu do ewidencji
gospodarczej, danych kontaktowych tj. numeru telefonu, faxu oraz adres
adresu email, danych
kontaktowych osób reprezentujących Państwa podmiot w kontaktach
4)

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez w poniższych celach:
a.

realizacji złożonego przez Państwa zamówienia – na podstawie Art. 6.1 b RODO;
R

b.
prowadzenia rozrachunków księgowych wymaganych przepisami prawa – na
podstawie Art. 6.1. c RODO;
c.
obsługi reklamacji oraz tym samym zabezpieczeniu Państwa roszczeń – co jest
prawnie uzasadnionym interesem na podstawie Art. 6.1.ff RODO;
d.
utrzymywaniem z Państwem relacji handlowych oraz bieżącego kontaktu - co jest
prawnie uzasadnionym interesem na podstawie Art. 6.1.f RODO;
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e.
dokonywania w Państwa imieniu i na Państwa wniosek zamówień handlowych
przez naszych przedstawicieli handlowych – na podstawie Art. 6.1.b RODO;
f.
prowadzenia działań marketingowych i pr
promocyjnych
omocyjnych w zakresie produktów,
usług oferowanych– co jest prawnie uzasadnionym interesem na podstawie Art. 6.1.f
RODO;
g.
prowadzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed nimi - co jest prawnie
uzasadnionym interesem na podstawie Art. 6.1.f RODO.
5) Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących spr
sprawach dotyczących
działalności odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
a.

Emilian Prałat – Społeczny Opiekun Zabytków

b.

Fundacja Bonum Adipiści

c. Koordynator dr Maciej Badura działający na rzecz osób i podmiotów wymienionych
w pkt. 5a i pkt. 5b
6)
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobą ani instytucją zewnętrznym, z
zastrzeżeniem Instytucji Państwowych do tego uprawnionych w odrębnych przepisach prawa i
nakazach sądowo - administracyjnych
administracyjnych.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie aktualny cel, w którym są
przetwarzane lub do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o
rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do
momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów
Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
8) Jako osobie fizycznej, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich
sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do
innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrz
potrzeby
skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem koordynatormis@gmail.com
koordynator
lub pisemnie na adres w pkt.1 z dopiskiem „IOD”. Informujemy także, że przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do organu nadzo
nadzorującego
rującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do
realizacji celu, w którym są zbierane.
10) Pani/Pana dane nie będą
ędą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
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