Zał. Nr 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WOLONTARIUSZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Internationaler Bund Polska,
al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, NIP: 676-22-90-123, KRS: 0000231494.
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem:
al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, lub pod adresem e-mail: IB-Polska-Krakow@ib.de
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
●
●

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

udziału w konkursie ,,Tyski Wolontariusz Roku 2021”
ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
● ewentualnego udostępnienia wizerunku na stronie internetowej Administratora oraz w jego
mediach społecznościowych – wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji projektu w ramach, którego
realizowany jest konkurs (Tyskie Centrum Wolontariatu) a następnie przez 5-letni okres
archiwizacyjny. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do
momentu jej wycofania.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz Urząd Miasta Tychy jako partner finansowy Projektu.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na
zlecenie Administratora (np. hosting strony internetowej i domeny maila, biuro
księgowo-rachunkowe) – przy czym takie podmioty przetwarzają Pani/Pana dane wyłącznie
na podstawie stosownej umowy z Administratorem.
W związku z przetwarzaniem danych posiada Pani/Pan prawo:
● dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, usunięcia danych bądź wycofania zgody na przetwarzanie, żądania
ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

……………………………………….
Miejsce i data

…...…..…………………
Podpis

Zadanie publiczne pod nazwą Tyskie Centrum Wolontariatu jest współfinansowane z budżetu Miasta Tychy,
a realizuje je Fundacja Internationaler Bund Polska.

