Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracownika Fundacji
na podstawie 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 (zwanego dalej RODO)

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie/jest Fundacja ORCHidea ul. Bukowa
55c, 62-052 Walerianowo, NIP 7773256099. Możesz się skontaktować z Fundacją w
następujący sposób:
- listownie na adres siedziby Fundacji;
- przez e-mail: …………
- telefonicznie: …………
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, aby :


realizować umowę zlecenia oraz wypełniać obowiązki wynikające z obowiązujących
przepisów prawa – obowiązki zleceniodawcy;



promować Fundację, publikować wizerunek zleceniobiorcy na profilu facebook Fundacji,
stronie internetowej Fundacji, a także w materiałach promocyjnych (np. ulotki, broszury,
plakaty) na zdjęciach czy filmach z wydarzeń Fundacji (wycieczki, imprezy,
uroczystości, konkursy) tym samym umożliwić sympatykom Fundacji śledzenie
wydarzeń w Fundacji,



promować Fundację i sukcesy rehabilitacyjne podopiecznych Fundacji,

zawrzeć umowy grupowe ubezpieczenia oraz ubezpieczenia w czasie wycieczek organizowanych
dla podopiecznych Fundacji przez podmioty zewnętrzne, w których ubezpieczeniu podlegać będą
także zleceniobiorcy Fundacji
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:






przepis prawa (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c) i art. 88 RODO) i
przetwarzanie potrzebne do realizacji umowy o pracę – w zakresie następujących danych:
imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
o ile została udzielona - zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście
motywacyjnym, jeżeli przekazano podane inne niż : imię i nazwisko; imiona rodziców;
data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg
dotychczasowego zatrudnienia.
o ile została udzielona - zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
osobowych (publikacja wizerunku na stronie internetowej Fundacji i portalu
społecznościowym facebook, instagram, youtube) a także w materiałach promocyjnych
(np. ulotki, plakaty, broszury)

3. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzanie danych będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji
wymienionych celów, nie dłużej jednak niż jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3.
Odbiorcy danych
Fundacja może przekazywać dane osobowe osobom/podmiotom na podstawie umów powierzenia
danych osobowych (o ile są wymagane) np. obsłudze księgowej, prawnej, informatycznej,
podmiotom współpracującym z Fundacją, ubezpieczycielom, organom podatkowym, nadzoru i
innym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
1)Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:







prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,
2) Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Fundacją pod adresem
podanymi w pkt. 1 niniejszej informacji.
3) Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody
przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy wskazany w pkt 1 niniejszej
informacji.
4) Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) Dobrowolność
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne za wyjątkiem zakresu imię i
nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani przekazywane do państw trzecich,
za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie umiejscowione są serwery facebook.
3. Jeśli chodzi o Pani/Pana obowiązki zawodowe, z którymi związane jest przetwarzanie danych
osobowych pozyskanych przez Pracodawcę, to zobowiązuję Panią/Pana do:


zapoznania się z polityką bezpieczeństwa Fundacji oraz stosowania się do nich;
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