………………………..……………., dnia …………………….. roku

Oświadczenie
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany(a):
1) ………………………..………………….......................................................................................................,
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentujący(a)…………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ja, niżej podpisany(a):
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
jako osoba do kontaktu w sprawie wniosku p. n: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem
o przyznanie darowizny oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
(w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Fundacja JSW z siedzibą:
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie Zdrój;
2) powyższe dane osobowe są potrzebne wyłącznie dla realizacji celów statutowych Fundacji JSW,
w szczególności przyznania darowizny;
3) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
4) podanie powyższych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym niezbędne
do przyznania darowizny.
Klauzula informacyjna.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja JSW z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
(44-330) przy ul. Armii Krajowej 56 , wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod nr KRS:
0000780107 (dalej jako: „Fundacja”).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem:
iod@jsw.pl./tel.: +48 32 756 1608
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
KRS: 0000780107, Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy KRS, Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, NIP 6332239935,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, REGON: 383008335





Weryfikacji poprawności zgłoszeń
Rozpatrzenia wniosku
Przyznania oraz rozliczenia darowizny

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Fundacją JSW
w
zakresie świadczonych na rzecz Fundacji JSW usług (np. podwykonawcy)
oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Fundacji JSW.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody;
 w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Fundacji – przez okres wskazany w przepisach prawa;
 w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację – przez okres
niezbędny do realizacji tych celów.
Ma Pan/Pani prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania danych osobowych,
 usunięcia danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i
przesłania
ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych
danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie przetwarzania danych
na podstawie Pana/Pani zgody,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundacji,
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem iod@jsw.pl

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami.

………………………………………………………………..
(miejscowość i data)

………..……………………………………………………
(podpis osób reprezentujących wnioskodawcę)

……………………………………………………………..

…….……….……………………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis osoby do kontaktu ze strony wnioskodawcy)

