KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie przyznawania Nagród imienia Jana Mirkiewicza
dla najlepszych historyków Liceum Ogólnokształcącego nr XIV
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej jako „RODO”), w związku z prowadzoną
działalnością statutową Fundacja Czternastki informuje, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana następujących danych osobowych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Imię/imiona;
Nazwisko;
Imię ojca oraz imię matki;
Data urodzenia;
PESEL;
Obywatelstwo;
Adres do korespondencji;
Adres zameldowania;
Adres zamieszkania;
Adres e-mail;
Numer telefonu;
Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy;
Numer rachunku bankowego;
Wykształcenie: rodzaj szkoły, nazwa i siedziba szkoły;
Dane dotyczące przebiegu edukacji: frekwencja na zajęciach lekcyjnych, wyniki klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej,
ocena z zachowania, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach;
p) Dane dotyczące ubezpieczenia społecznego, z wyłączeniem jednak danych dotyczących zdrowia;
q) Dane dotyczące opodatkowania, w tym informacje o właściwości Urzędu Skarbowego.
będzie Fundacja Czternastki (adres siedziby: 50-072 Wrocław, ul. Pawła Włodkowica 4; NIP: 8951986714, REGON: 021431034),
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000370550 (dalej jako: „Fundacja”).
2)
3)

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: biuro@fundacjaczternastki.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz
b) jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
c)

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jako uzasadnione interesy administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

5)

Zapewniamy poufność Pani/Pana danych osobowych. Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego procesu przyznawania
Nagród imienia Jana Mirkiewicza i spełniania przez Panią/Pana warunków ich otrzymywania, dane będą przekazywane Gminie
Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551 – Liceum Ogólnokształcącemu nr XIV im. Polonii Belgijskiej we
Wrocławiu al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław („Liceum”) jako współadministratorowi.

6)

Zasadnicza treść uzgodnień dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację oraz Liceum jako współadministratorów
jest następująca:
a)

Współadministratorzy są zobowiązani:
−

przetwarzać zgromadzone dane osobowe zgodnie z umową o współadministrowaniu danymi, przepisami RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

−

udzielać sobie wzajemnie wsparcia w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z regulaminem
przyznawania Nagród imienia Jana Mirkiewicza dla najlepszych historyków Liceum Ogólnokształcącego nr XIV

−

powstrzymywać się od działań faktycznych i prawnych, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć bezpieczeństwo
danych osobowych,

b)

każdy współadministrator jest zobowiązany przy gromadzeniu danych osobowych do odbierania od osób, których dane
dotyczą, zgód na przetwarzanie tych danych, jeżeli nie zaistnieje inna podstawa przetwarzania określona w art. 6 RODO,

c)

każdy współadministrator jest zobowiązany we własnym zakresie prowadzić rejestr czynności przetwarzania, o którym mowa
w art. 30 RODO,

d)

każdy współadministrator jest zobowiązany we własnym zakresie powołać inspektora ochrony danych osobowych, jeżeli taki
obowiązek powstanie wskutek zajścia przesłanek określonych w art. 37 RODO,

e)

każdy ze współadministratorów jest zobowiązany we własnym zakresie wykonywać obowiązki informacyjne, o których mowa
w art. 13, art. 14 oraz art. 26 ust. 2 RODO,

f)

w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, w szczególności wynikających z prawa do
informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, właściwy będzie

wpóładministrator, który otrzymał żądanie. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do obu współadministratorów,
będą oni zobowiązani, każdy z osobna, do udzielenia odpowiedzi po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska,
g)

współadministratorzy postanawiają, że w zakresie wywiązywania się przez współadministratorów z obowiązków w zakresie
zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru oraz informowania osoby, której
dane dotyczą, właściwy będzie współadministrator, który stwierdził naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie zostanie
stwierdzone przez obu współadministratorów, właściwy do wykonania obowiązków określonych w art. 33-34 RODO będzie
ten współadministrator, którego działanie lub zaniechanie spowodowało naruszenie,

h)

każdy ze współadministratorów jest uprawniony do kontroli, czy środki zastosowane przez drugiego współadministratora do
przetwarzania danych osobowych są zgodne z umową o współadministrowaniu danymi, przepisami RODO oraz innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

i)

współadministratorzy są uprawnieni do powierzenia podmiotom przetwarzającym wykonywania określonych czynności w
zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. Podmioty przetwarzające mogą
przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu określonym w Umowie. W przypadku powierzenia podmiot przetwarzający
będzie podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych osobowych określonym w art. 28 RODO, zapewniając
co najmniej taki sam poziom ochrony, jak określono w niniejszej Umowie.

7)

Oprócz podmiotu wskazanego w pkt 5-6 powyżej odbiorcami lub podmiotami przetwarzającymi (procesorami) Pani/Pana danych
osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,
upoważnieni pracownicy/współpracownicy administratora, inne podmioty, takie jak: biuro rachunkowe, firma informatyczna,
podmioty wspierające Fundację w sprawach prawnych i administracyjnych oraz podmioty współpracujące z fundacją w zakresie
realizacji celów statutowych Fundacji (jeśli dotyczą kandydata do Nagrody).

8)

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

9)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
11) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy
krajowe w zakresie danych osobowych.
12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb przyznania Nagród im. Jana Mirkiewicza.
13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

