Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Nowoczesna Polska z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92 lok.125, 00-514 Warszawa (dalej: Fundacja).
Z Fundacją można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w
szczególności w zakresie wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych poprzez
adres e-mail fundacja@nowoczesnapolska.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 621
30 17 (w dni powszednie w godz. 9-17) lub listownie pisząc na adres siedziby Fundacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów związanych z
realizacją projektu Wakacyjna Szkoła Poezji Wolnych Lektur.
Twoje dane będą przetwarzane w celu:
● kontaktu telefonicznego, przez media elektroniczne oraz listownie,
● przesyłania e-mailem newslettera: regularnej informacji o projekcie Wakacyjna
Szkoła Poezji Wolnych Lektur,
● ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; zapewnienia
bezpieczeństwa u Administratora oraz realizacji wewnętrznych celów
administracyjnych, analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony przed
ewentualnymi roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa u Administratora oraz
możliwość realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i
statystycznych przez Fundację.
Fundacja nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Fundacja może
korzystać z usług podwykonawców w celu realizacji kontaktu w ramach wyrażonej zgody.
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, a po tym okresie
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres, który wynika z
przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
(rachunkowych).
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,
przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest
zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z fundacją w
dowolny wskazany powyżej sposób.
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że Twoje dane
osobowe są przetwarzane w niewłaściwy sposób.
Twoje dane osobowe nie będą profilowane, ani przesyłane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.

