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Zakres przetwarzania danych osobowych 

dotyczy Programu „GRANTY NA SZKOLNE FESTIWALE EXPLORY” 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Zaawansowanych Technologii  z 

siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 60/9, 00-357. 

 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@fzt.org.pl   

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  

• przygotowania i przeprowadzenia Szkolnego Festiwalu Explory (podstawa prawna: art. 6 ust.1 

b RODO) przez czas trwania programu  i rozliczeń po jego zakończeniu 

• tworzenia analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art.6 

ust.1 c RODO  

• wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO) np. 

wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez 

czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np.  przepisy podatkowe 

• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna: art.6 ust.1e 

RODO)  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

• podwykonawcy, którzy dostarczają nam rozwiązań, które umożliwiają realizację celu w jakim 

zebraliśmy Pani/Pana dane (podstawa prawna art.28 RODO). Podmioty te zwane także w 

RODO procesorami nie mogą działać w innych celach niż wyłącznie dostarczanie odpowiedniej 

usługi, nie mogą wykorzystywać Państwa danych w żadnym innym celu niż realizacja zadania, 

do którego Państwo powierzyli nam dane. Działają one wyłącznie w granicach dostarczenia 

konkretnej usługi, programu, serwisu, a przetwarzanie przez te podmioty Pani/Pana danych 

osobowych jest podyktowane wyłącznie brakiem możliwości wykonania usługi bez ich 

posiadania. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do momentu zakończenia 

Szkolnego Festiwalu Szkolnego oraz rozliczeń po jego zakończeniu.  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w programie grantowym. 
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