Obowiązek informacyjny WNIOSKODAWCA/OBDAROWANY
Uprzejmie informujemy
1. Administratorem danych osobowych (zwany dalej ADO) jest Fundacja Energa z siedzibą w
Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem KRS
326853, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział KRS, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 957-10-18-110 i REGON
220771939;
2. Dane teleadresowe ADO: tel. 58 778 84 48, email: fundacja@energa.pl;
3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.fundacja@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1 lub 2;
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
czyli na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie i prawnie uzasadnionych interesów ADO;
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia, rozpatrzenia składanego wniosku, przygotowania,
zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy przyznanej darowizny, a także dla dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, jeśli takie wystąpią;
6. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO w celu z pkt. 5, to: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, nr pesel, numer telefonu, adres email, wiek, stan zdrowia, sytuacja finansowa, nr
konta bankowego;
7. Masz prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych przesyłając wiadomość
elektroniczną (e-mail) na adres: fundacja@energa.pl o treści „prośba o informacje o przetwarzaniu
moich/mojego dziecka danych osobowych przez Fundację Energa”;
8. Możesz żądać sprostowania danych osobowych przesyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na
adres: fundacja@energa.pl o treści „wniosek o sprostowanie danych osobowych przez Fundację
Energa”;
9. Możesz wycofać udzieloną zgodę wysyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres:
fundacja@energa.pl o treści „cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” ze wskazaniem
imienia i nazwiska;
10. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednakże wycofanie zgody przez rozliczeniem
przyznanego wsparcia finansowego może skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanego wsparcia
finansowego i pełnego rozliczenia umowy;
11. Możesz żądać
ograniczenia przetwarzania danych osobowych przesyłając wiadomość
elektroniczną (email) na adres fundacja@energa.pl;
12. Możesz żądać usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane
w art. 17 ust. 3 RODO;
13. Możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
14. Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
15. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania:
a. podmioty Grupy Orlen w tym Energa SA wraz ze spółkami zależnymi, świadczącymi usługi
na rzecz Fundacji
b. Spółce Energa SA jako fundatorowi Fundacji uprawnionemu z tego tytułu do wykonywania
czynności kontrolnych Fundacji;
c. Podmiotom świadczącym usługi obsługi prawnej;
d. Podmiotom dostarczającym korespondencję;
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e. Podmiotom świadczącym usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów
wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej;
f. Podmiotom świadczącym usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych
przez ADO;
g. Podmiotom wykonującym usługi niszczenia dokumentacji;
h. Organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
ADO może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów
wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania
poufności
i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.
16. Dane osobowe objęte niniejszą zgodą będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia
wniosku o wsparcie finansowe, zawarcia i wykonania umowy oraz w celach archiwalnych przez okres
6 lat od dnia przekazania wsparcia finansowego przez Fundację a po tym czasie zostaną usunięte
i przestaną być przetwarzane;
17. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych e dane osobowe zostaną
usunięte poprzez wykasowanie lub anonimizację lub zniszczenie wniosku o wsparcie finansowe
(w zależności od formy jego utrwalenia).
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