Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
dla osób nawiązujących kontakt z Fundacją Zakłady Kórnickie

Szanowni Państwo,
jeśli skontaktują się Państwo z nami, będziemy w posiadaniu Państwa danych, takich
m.in. jak nazwa podmiotu, adres e-mail, nazwa domeny internetowej, adres pocztowy lub
numer telefonu. W związku z tym,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), rozumianym dalej jako „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zakłady Kórnickie,
z siedzibą w Kórniku przy al. Flensa 2b.
2. Mogą Państwo napisać do nas na adres: sekretariat@fzk.pl lub zadzwonić pod numer
+48 61 898 02 91.
3. Dane zbierane są dla realizacji przez Fundację Zakłady Kórnickie celów statutowych,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) lub f) Rozporządzenia 2016/679.
4. Warunki działań realizowanych przez Fundację Zakłady Kórnickie zostały określone
w jej Statucie, obowiązujących regulaminach oraz Polityce prywatności i plików
cookies.
5. Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych przez Fundację Zakłady
Kórnickie znajdą Państwo w zakładce RODO.
6. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu, zakresu, celu i czasu przetwarzania
Państwa danych będziemy Państwu podawać zawsze wtedy, kiedy będziemy
pozyskiwać od Państwa dane w związku z nawiązaniem współpracy, rozpoczęciem
starań o dofinansowanie, podpisanie umowy, zgłoszeniem udziału w konkursie,
sprzedażą wydawnictw lub podjęciem jakiejkolwiek innej formy współdziałania,
dla której realizacji będą nam potrzebne Państwa dane.
7. W niektórych sytuacjach będziemy prosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych,
kiedy indziej – będziemy je przetwarzać w oparciu o inne przesłanki prawne, o których
każdorazowo poinformujemy Państwa, spełniając określony przez RODO obowiązek
informacyjny.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu nawiązaniu z nami
kontaktu, nawiązania współpracy, zawarcia umowy bądź uzyskania przewidzianego
w Statucie i odpowiednich regulaminach wsparcia finansowego.
9. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów,
w szczególności: w przypadku korespondencji i ofert będziemy je usuwać po upływie
sześciu miesięcy od ostatniego kontaktu, w przypadku zawartych umów po upływie
dwóch lat od zakończenia ich realizacji, a w przypadku danych rozliczeniowych
po sześciu latach. Dokładne informacje dotyczące okresu przechowywania
poszczególnych danych znaleźć można w Instrukcji kancelaryjnej, obowiązującej
w Fundacji Zakłady Kórnickie w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Z treścią Instrukcji kancelaryjnej
zapoznać można się w siedzibie Fundacji Zakłady Kórnickie lub pisząc na adres
iod@fzk.pl.
10. Odbiorcami danych mogą być w uzasadnionych przypadkach firmy obsługujące
administratora w zakresie hostingu, księgowości, realizacji projektów edukacyjnych,
przewozu przesyłek oraz reprezentująca Administratora kancelaria prawna.
11. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu,
ani przekazywane do krajów trzecich.
12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych, mogą kontaktować się Państwo
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Danutą Podolak,
pod adresem iod@fzk.pl i tel. 48 61 898 02 91.

