Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z rozporządzeniem 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z późn. zm.), zwane dalej „RODO”, jak również z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), Fundacja Nauk Ścisłych przekazuje
poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się
to odbywa:
1. Administratorem danych jest Fundacja Nauk Ścisłych, ul. Pliszki 4/1, 00-515 Zgorzała, oraz
podmioty, z którymi zawarła ona stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w
imieniu Fundacji.
2. Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony
danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach
korzystania z systemów informatycznych Fundacji (są one zapisywane w plikach cookies) oraz
poprzez formularze rejestracyjne wypełniane przez uczestników projektów realizowanych
przez Fundację.
4. Dane osobowe umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych korzystających z systemów
Fundacji to w między innymi: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres email, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do obsługi
projektów organizowanych w ramach zadań statutowych Fundacji Nauk Ścisłych.
6. Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką
zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia
sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu
nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Warunkiem korzystania z systemów informatycznych Fundacji Nauk Ścisłych jest wyrażenie
dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach
obowiązujących przepisów prawnych.
8. W przypadku korzystania z systemów informatycznych Fundacji Nauk Ścisłych przez osoby
poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez
osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

