Klauzula informacyjna
dla stypendystów i kandydatów na stypendystów

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Fundusz Na Rzecz Dzieci z siedzibą
w Warszawie (02-093) przy ul. Ludwika Pasteura 7/108A-111, wpisany do rejestru stowarzyszeń
KRS przez Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy nr
KRS 0000044710, zwany dalej Administratorem lub Funduszem.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail fundusz@fundusz.org
lub pisemnie na adres ul. Ludwika Pasteura 7/108A-111.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a.
zawarcia umowy - podstawą prawną przetwarzania konieczność przetwarzania danych
osobowych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b.
realizacji ustawowych obowiązków Administratora, wynikających przede z prawa
podatkowego oraz prawa o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do tego na
podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.
w celu wskazanym w pkt. 3a będą przetwarzane do momentu realizacji obowiązku
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych;
b.
w celu wskazanym w pkt. 3b będą przetwarzane przez czas trwania uzasadnionego
interesu Administratora lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w związku z kierowaniem ww. komunikacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych.
7. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się
z Administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
8. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem
przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim UE
Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce
takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

