Klauzula informacyjna
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem

Twoich

danych

osobowych

przekazanych

w

formularzu

rejestracyjnym/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest Fundacja Sport
Twoją

Szansą,

zwana

dalej:

"Administratorem".

Możesz

skontaktować

się

z Administratorem pisząc na adres: 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 8. Możesz
skontaktować się także z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego
inspektora ochrony danych pisząc na adres: kontakt@sporttwojaszansa.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

JESTEM POTRZEBUJĄCYM
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą
a Administratorem, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. Twoje dane
są niezbędne w celu zakwalifikowania Cię do programu fundacji.

Jeżeli zakwalifikowałeś się do programu, przetwarzamy Twoje dane w związku ze
świadczeniem pomocy. Twoje dane są przetwarzane dla takich celów jak m.in.
poszukiwanie darczyńców, procesowanie płatności i innych administracyjnych
związanych z realizacją zadań statutowych Fundacji.

Jeżeli nie zakwalifikowałeś się do programu, możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych dla celów kolejnych naborów. Bez Twojej zgody nie będziemy przetwarzać
Twoich danych po zakończeniu naboru.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją
Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. Przetwarzamy
takie dane jak:
W przypadku potrzebujących:
a)

Imię i nazwisko

b)

Adres

c)

Seria i numer dowodu osobistego

d)

Numer PESEL

e)

Telefon kontaktowy

f)

Adres e-mail

g)

Numer rachunku bankowego

h)

Stan zdrowia

i)

Sytuacja materialna

j)

Osiągnięcia sportowe

Prosimy także o podanie kwoty jaka jest potrzebna, celu wydatkowania otrzymanej
pomocy oraz referencji.

JESTEM DARCZYŃCĄ

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją zadań statutowych Fundacji
polegających na wsparciu finansowym podopiecznych Fundacji. Twoje dane będą
przetwarzane m. in. w procesach realizacji płatności lub innych administracyjnych.

W przypadku darczyńców zbieramy takie dane osobowe jak
a)

Imię i nazwisko

b)

Numer telefonu

c)

Adres e-mail

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,
że zawarcie i realizacja Umowy (tj. świadczenie pomocy przez Fundację) będą
niemożliwe.

Jak długo będą przechowywane moje dane?
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż 5 lat.

Komu zostaną przekazane moje dane?
Jeśli jesteś potrzebującym, Administrator przekaże Twoje dane następującym
odbiorcom:

a) Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.

Dane darczyńców zostaną przekazane PayU w celu realizacji płatności.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.

Jakie uprawnienia mi przysługują?
Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
Pamiętaj, że niektóre dane muszą być przez nas dalej przetwarzane w celach
np. rachunkowych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

