
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
(dla osób wskazanych do kontaktu w zakresie danych służbowych) 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 – 2 RODO informuje się, że: 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora – Fundację po zdrowie do natury z 

siedzibą w Kamiannej 50, 33-336 Łabowa, adres do korespondencji: ul. Jeremiego 
Wiśniowieckiego 66, 33-300 Nowy Sącz ,adres e-mail: fundacja@pozdrowiedonatury.pl 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z celami 
statutowymi Fundacji po zdrowie do natury .Przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu (tj. 
ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert (dotyczy wszystkich Oferentów), podpisanie 
umowy z wybranymi w ramach konkursu Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, 
kontrola realizacji zadania (dotyczy Oferentów, których oferty zostały wybrane do dofinansowania/
sfinansowania i z którymi zostały zawarte umowy)), 

Podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze na mocy przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 UoDPPioW i przepisów 
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w 
konkursie, -osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z
w/w uprawnień regulują art. 15-18 i art. 21 RODO, 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez uprawnionych pracowników Fundacji po 
zdrowie do natury z siedzibą w Kamiannej.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa, tj. organom kontrolnym i nadzorczym, sądom, organom ścigania i innym właściwym 
podmiotom, 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
profilowane, osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Dane osobowe będą przechowywane do domentu rozwiązania umowy z 
administratorem bądź do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


