INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju
Myśli Ekologicznej ul. Graniczna 13A 96-350 Badów Górny

Jak się skontaktować z Administratorem, aby zrealizować
swoje prawa lub w innych sprawach związanych z
1.
danymi?
2.
Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Możesz skontaktować się w następujący sposób:
mailowo: biuro@foodrentgen.eu
listownie: ul. Graniczna 13A 96-350 Badów Górny
Przekazane Administratorowi dane osobowe będą
przetwarzane przez niego w celu:
1. przesłania wybranego raportu;
2. marketingu własnych produktów i usług, w szczególności
informacji o dostępności kolejnych raportów;
3. przesłania newslettera.
Podstawą przetwarzania są przepisy RODO czyli
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.
Dane będą przetwarzane na podstawie następujących
przepisów:
1. art. 6 ust. 1 lit. a dotyczy Twojej zgody na przetwarzanie
danych;
2 art. 6 ust. 1 lit. f dotyczy uzasadnionego interesu
Administratora, którym jest dochodzenie ewentualnych
roszczeń oraz marketing własnych produktów i usług.
Dostęp do Twoich danych będą posiadały jedynie osoby
upoważnione przez Administratora zgodnie z art. 29 RODO.
Należą do nich w szczególności podmioty współpracujące z
Fundacją, które świadczą usługi na naszą rzecz, w
szczególności marketingowe, prawne oraz IT.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Europejski
Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, w chwili
wypełnienia wyrażania chęci otrzymania raportu lub
newslettera lub jej późniejszej aktualizacji oraz w związku z
wykonywaniem usługi.
Imię i nazwisko, adres, e-mail.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Skąd pochodzą Twoje dane?

Jakie kategorie danych przetwarzamy?
Jakie są braku podania danych osobowych?

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jakie przysługują Tobie prawa w związku z
przetwarzaniem przez nas danych?

Podanie danych jest dobrowolne jednak brak podania
adresu e-mail uniemożliwi przesłanie informacji o którą
poprosiłeś.
Przetwarzanie danych przez Administratora nie będzie
trwać dłużej niż jest to konieczne.
Maksymalny okres przetwarzania danych wynosi 20 lat.
Administrator dokonuje przeglądu przydatności
przetwarzanych danych nie rzadziej niż co 5 lat.
Jeżeli w odrębnych przepisach prawa wskazany jest krótszy
okres przechowywania danych to będą one usuwane po
upływie tego okresu.
Dla celów marketingowych dane będą przetwarzane do
czasu wycofania przez zgody na ich przetwarzanie
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadasz
prawo do żądania od nas: dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania
Jakie masz szczególne prawa przysługujące Tobie w
związku ze zgodą na przetwarzanie danych?

Gdzie możesz złożyć skargę w przypadku naruszenia
Twoich danych?

Czy Twoje dane podlegają automatycznemu
podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
masz prawo do jej wycofania. Wyrażona zgoda może zostać
wycofana w każdej chwili i jest nieodpłatne. Skorzystanie z
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz
złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

