KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 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
Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą w Warszawie (00-497) przy ul. Nowy Świat 4a, zwaną
dalej „Fundacją PGZ” lub „Administratorem”, moich danych osobowych w celu rozpatrzenia mojego
wniosku o przyznanie darowizny w ramach Programu „ROWEROWA ODNOWA – dla Weterana” oraz
realizacji zawartej na jego podstawie umowy darowizny.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

..................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów 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
Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej
z siedzibą w Warszawie (00-497) przy ul. Nowy Świat 4a, zwana dalej „Fundacją PGZ” lub
„Administratorem”.
2. W sprawie prawidłowości przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt: e-mail:
fundacja@pgzsa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci:
a. imienia i nazwiska,
b. daty i miejsca urodzenia,
c. nr PESEL,
d. adresu zamieszkania,
e. numeru telefonu kontaktowego i adresu mailowego,
f.

nr dowodu osobistego,

g. informacji odnośnie stanu zdrowia i podjętego leczenia oraz jego wyników (czyli
danych szczególnych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO)
będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyznanie darowizny do
Programu „ROWEROWA ODNOWA – dla Weterana”, a także w celu prawidłowej realizacji
zawartej na jego podstawie umowy darowizny (zwanej dalej: „Umową”) oraz realizacji
obowiązków podatkowych, mogą być także przetwarzane dla dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie powstaną.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2
lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie
usprawiedliwionych interesów Administratora.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonych zgód na
przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozliczenia Programu jednak nie dłużej niż 5 lat od
daty podpisania Umowy, a po upływie tego okresu wniosek o przyznanie darowizny oraz
Umowa mogą być przechowywane przez okres niezbędny do udokumentowania działalności
Fundacji, zaś pozostałe dane, w tym dane szczególne, będą usuwane po realizacji Umowy.
7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych objętych Umową jest dobrowolne, jednak brak ich podania
spowodowałby niemożliwość realizacji Umowy.
10. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu
czynności Administratora:
I.
II.

dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne,
audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
III.
podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony miejsca pracy;
b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
I.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju –
w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku do Programu „ROWEROWA
ODNOWA – dla Weterana” oraz wykonywania umów zawieranych przez
Administratora;

II.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.- w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli
działalności Fundacji jako jej Fundator;

III.

kontrahenci Fundacji PGZ – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów
zawieranych przez Administratora;

IV.

podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

V.

podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych,
podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

VI.

podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
12. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Informację związanych z przetwarzaniem danych osobowych można pozyskać pod adresem e-mail:
fundacja@pgzsa.pl

..................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

