KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wisła Warszawie z siedzibą w
Warszawie (02-925), ul. Morszyńska 63, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000560498, NIP 5213698257, REGON 361653610 (dalej jako „Fundacja”).
2. Kontakt z Fundacją jako administratorem danych jest możliwy w szczególności poprzez
adres e-mail fundacja@wislawarszawie.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest na
podstawie Twojej zgody.
4. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu: i) zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego uczestników wydarzenia, w którym chcesz wziąć udział; ii) w przypadku
takiej konieczności, przekazania Twoich danych osobowych organom sanitarnym.
5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje następujące dane osobowe: i) imię; ii)
nazwisko; iii) adres pobytu przez okres 14 dni od daty wydarzenia, w którym
uczestniczysz; iv) numer telefonu; v) stan zdrowia w zakresie zakażenia wirusem SARSCoV-2.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może
uniemożliwieniem udziału w wydarzeniu.
7. Odbiorcami Twoich danych mogą być: hostingodawca strony internetowej Fundacji,
osoby świadczące pomoc prawną na rzecz Fundacji. Każdy podmiot, któremu Fundacja
powierza do przetwarzania Twoje dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia
przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni
poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.
Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może je
przetwarzać, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej
zgody Fundacji.
8. Twoje dane osobowe zgromadzone przez Fundację mogą być także udostępnione:
odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez
przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Głównego Inspektora Sanitarnego i
innych służb porządkowych działających w ramach walki z wirusem SAR-CoV-2.
9. Masz prawo do: i) dostępu do swoich danych; ii) ich poprawiania, zmieniania oraz
uzupełniania; iii) wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania; iv) przenoszenia
danych v) żądania ich usunięcia; vi) cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10. Twoje dane będą przetwarzane przez okres 14 dni od dnia wydarzenia, chyba że ze
względów sanitarno-epidemiologicznych okres ten będzie musiał być wydłużony, nie
dłużej jednak niż przez 30 dni. Po upływie tego okresu Twoje dane osobowe będą
usuwane.
11. Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w sytuacji, w której uznasz, że Twoje dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem.
12. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą
podlegać profilowaniu.
13. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

