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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administrator danych osobowych  FUNDACJA PROKARTON  

  (zwana dalej „Administratorem”)  

     Kontakt:    

   
ul. Bonifraterska 17  

   
   00-203 Warszawa    

  tel./faks +48 22 332 57 48 
 

  email: biuro@prokarton.org  

        

Cel przetwarzania danych osobowych • w celu wykonania zadania 
  realizowanego w interesie 
  publicznym, polegającego na 
  prowadzeniu społecznej edukacji 
  ekologicznej (udostępnianie 
  biuletynu informacyjno - 
  edukacyjnego o tematyce 
  ekologicznej oraz innych 
  materiałów informacyjno- 
  edukacyjnych);     

 •  w celu udziału zgłaszających się 
  podmiotów  w programie  Zielona 
  Szkoła Pana Kartona, 
  organizowanym  przez 
  Administratora;    

 • w celu wypełnienia  obowiązku 
  prawnego ciążącego na 
  Administratorze;    

 •  w celu wykonania umowy;  

Podstawa prawna przetwarzania danych • wykonywanie   przez 
  Administratora  zadania 
  realizowanego w interesie 
  publicznym  (art.  6  ust.  1pkt e 
  RODO1);      

 • wykonywanie umowy  przez 
  Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. b 
  RODO1);      

 • udzielona Administratorowi zgoda 
  osoby, której dane dotyczą (art. 6 
  ust. 1 pkt. a RODO1);     
 
 
 
 

 
1 Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1). 
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   •  wypełnienie obowiązku prawnego 

     ciążącego na Administratorze (art. 

     6 ust. 1 pkt. c RODO1).    
   

Potencjalni odbiorcy danych:  Podmioty przetwarzające dane w imieniu 
   Administratora na podstawie przepisów 
   prawa lub umowy o powierzeniu danych 
   osobowych, tj. podmioty świadczące na 
   rzecz  Administratora   obsługę 
   informatyczną,   księgową,   usługi   w 
   zakresie Public Relations i inne.   

Okres przechowywania danych •  przez okres niezbędny do:  

osobowych              

     a) realizacji    przez 
      Administratora   zadania 
      realizowanego w  interesie 
      publicznym, polegającego na 
      prowadzeniu  społecznej 
      edukacji ekologicznej;  

     b) wypełnienia  obowiązku 
      prawnego ciążącego na 
      Administratorze;     

     c) wykonania umowy;   

   • przez okres do zakończenia 
     udziału w programie Zielona 
     Szkoła  Pana   Kartona 
     organizowanym przez FUNDACJĘ 
     PROKARTON;      

Prawa podmiotu, którego dane osobowe •  prawo do żądania od 

 są przetwarzane    administratora dostępu do danych 
     osobowych,      

   •  prawo do sprostowania, usunięcia 
     danych  osobowych  lub 
     ograniczenia ich przetwarzania, 

   •  prawo do wniesienia sprzeciwu 
     wobec przetwarzania danych 
     osobowych  oraz prawo do 
     przenoszenia danych,    

   •  prawo do cofnięcia zgody na 
     przetwarzanie danych osobowych, 

   • prawo wniesienia skargi   do 
     organu nadzorczego, zajmującego 
     się ochroną danych osobowych tj. 
     do Prezesa Urzędu  Ochrony 
     Danych Osobowych.      


