
 
 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych                                                                                        

pełnoletniego stypendysty Fundacji Zakłady Kórnickie 

 

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.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Zakłady Kórnickie z siedzibą w Kórniku 

(62-035) przy ul. Flensa 2b, wpisana do rejestru sądowego KRS pod numerem 0000120123. 

2. Skontaktować z nami może się Pani/Pan  pisząc na adres siedziby Administratora lub jego poczty 

elektronicznej sekretariat@fzk.pl oraz telefonicznie pod nr +48 61 898 02 91. 

3. Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela, powołany przez 

Fundację Zakłady Kórnickie, Inspektor Ochrony Danych, Danuta Podolak, pod adresem e-mail: 

iod@fzk.pl, nr telefonu +48 61 898 02 91 lub osobiście w siedzibie Fundacji Zakłady Kórnickie (al. Flensa 

2b, 62-035 Kórnik). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą następujących celach: 

• w celu zawarcia i realizacji postanowień Umowy przekazywania stypendium i jego wypłaty 

nazasadach opisanych w Regulaminie stypendialnym Fundacji Zakłady Kórnickie – w oparciu 

o art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO, 

•  w celach rachunkowych i podatkowych – w oparciu o art. 6 pkt. 1 lit. c) RODO,  

• w celach archiwalnych – w związku z koniecznością  wypełnienia przez Administratora 

obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w oparciu o obowiązującą w Fundacji 

Zakłady Kórnickie Instrukcję kancelaryjną, 

•  w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem praw i roszczeń przez Administratora, 

co stanowi jego uzasadniony interes – w oparciu o art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podpisania umowy i przekazania stypendium na 

zasadach określonych w Regulaminie stypendialnym Fundacji Zakłady Kórnickie i w zgodzie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu oraz 

wywiązania się przez Administratora z obowiązków ciążących na nim w związku z zapisami Regulaminu 

stypendialnego Fundacji Zakłady Kórnickie,  Umowy o przekazaniu stypendium, Statutu Fundacji Zakłady 

Kórnickie, obowiązującej w Fundacji Instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów prawa.  

7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył je w celu prawidłowego wykonania usług, 

w zakresie niezbędnym do tych czynności. 

8. Dane nie będa przekazywane do krajów trzecich ani poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym 

– profilowaniu. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych.  

10. W sprawach spornych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych.  
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