Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania z
siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 56/7, 00-695 Warszawa (dalej „Fundacja”).
2. Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować pod nr tel. 504 144 784 lub e-mailem: Zofia.Dzik@humanites.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: (a) uczestnictwo w Akcji Dwie Godziny dla
Rodziny i umożliwienie kontaktu w związku ze zgłoszeniem, które odbywać się będzie wyłącznie za
Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); (b) przesyłanie informacji marketingowych o ofertach
produktów i usług Fundacji, które odbywać się będzie wyłącznie za Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit a
RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być odbierane przez osoby współpracujące z Fundacją przy Akcji,
na potrzeby których Pani/Pana dane będą przetwarzanie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane - do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania celu lub do
czasu wycofania zgody na ich wykorzystanie.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed
cofnięciem zgody.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednakże
zaniechanie w tym zakresie, co dotyczy w szczególności danych wskazanych jako wymagane,
powoduje niemożliwość Pani/Pana uczestnictwa w realizacji celów określonych w pkt 3. Pani/Pana
dane osobowe nie będą wykorzystywane przy procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

