
Klauzula informacyjna Fundacji Fundusz Lokalny SMK (Program Działaj Lokalnie) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK z siedzibą 
w Zbydniowie, ul. Sandomierska 210, 37-416 Zaleszany, KRS: 0000402564, NIP: 865 255 72 18, REGON: 

180789373., e-mail: fundacjasmk@gmail.com ; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu Działaj Lokalnie oraz 
przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o bieżącej działalności społecznej 
Fundacji na podstawie art. 6 ust 1: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy; 

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji oceniających (w przypadku 
ubiegania się o dotację), partnerzy Programu, fundator, którym jest Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności oraz Operator – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia roku, w którym 
dane pozyskano, a w przypadku adresu e-mail – przez okres działalności Fundacji (w przypadku 
wyrażenia na to zgody). 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan 
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość 
realizacji wniosku grantowego oraz stosowania procedury informacyjnej; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
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