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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach Programu:
„100 działań na 100-lecie niepodległości”

Informujemy, że:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Administratorem Państwa danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w Formularzu Wniosku
o dofinansowanie/wsparcie realizacji działania społecznego jest Fundacja Hereditas, z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 24;
00-545 Warszawa; nr KRS: 0000270087; tel.: 22 891 01 62; e-mail: fundacja@fundacja-hereditas.pl.

Celem zbierania danych jest udział w procesie wyboru Wnioskodawców (Realizatorów) lokalnych działań społecznych, którzy
zgłaszając swój pomysł na świętowanie 100 rocznicy odzyskania niepodległości (a także, zgłaszając chęć organizacji podwórkowego
kina czy warsztatów przyozdabiania podwórek), uświetnią doniosłą rocznicę 100-lecia niepodległej Polski. Ponadto, dane będą
zbierane w celach sporządzenia zbiorczych statystyk w zakresie zaangażowania społeczności lokalnych w inicjowanie oddolnych
wydarzeń i akcji, adresowanych do społeczności zamieszkujących dany obszar m.st. Warszawy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, określonego w punkcie 2. W przypadku niepodania danych, nie
będzie możliwy udział Wnioskodawcy w procedurze wyboru przedsięwzięć przekazanych do dofinansowania/wsparcia,
a w konsekwencji – brak możliwości realizowania zadania ze środków Programu: „100 działań na 100-lecie niepodległości”.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko
instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona
zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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