W związku z organizacją projektu „Dar na 100” zbierane, utrwalane i przetwarzane będą
Państwa dane osobowe. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami
dotyczącymi celów i sposobów przetwarzania danych. Zgłoszenie swojej inicjatywy w ramach
projektu „Dar na 100” - obchodów 100-lecia urodzin Jana Pawła II - jest równoznaczne ze
zrozumieniem i akceptacją poniższych postanowień regulaminowych.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PROJEKTU „DAR NA 100”

1. Administratorem danych osobowychjest Fundacja Instytut Tertio Millennioz siedzibą w
Krakowie przy ulicy Dominikańskiej 3/13 (kod pocztowy: 31-043), wpisana do rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000036659,NIP: 6762195471, z którym
skontaktować można się:
1) telefoniczne: 12 423 11 75
2) poprzez adres e-mail:instytut@tertio.pl
2. Zbierane i przetwarzane będą następujące dane osobowe:
1) imię,
2) nazwisko
3) wiek,
4) adres e-mail,
5) miejscowość wydarzenia wpisującego się w obchody 100-lecia urodzin Jana
Pawła II
3. Powierzone dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu:
1) popularyzowania projektu „Dar na 100”,
2) wyróżnienia inicjatyw biorących udział w projekcie,
3) wzajemnego informowania uczestników o inicjatywach podejmowanych w
ramach projektu,
4) koordynacji i wpierania wydarzeń i inicjatyw,
5) informowania o bieżącej działalności Instytutu Tertio Millennio
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących
jednostce praw i nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawę prawną przetwarzania
stanowi dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ograniczenie przekazanych
danychuniemożliwi lub znacząco utrudni osiągnięcie celów projektu „Dar na 100”. Stąd
wymagane jest podanie prawdziwych danych osobowych, umożliwiających kontakt i
koordynację działań w ramach projektu organizowanego przez Instytut Tertio
Millennio.
6. Podane dane będą przechowywane w czasie niezbędnym dla realizacji celów
określonych w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
7. Każdemu, kto w ramach projektu podaje swoje dane osobowe, przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich:

1) poprawienia,
2) usunięcia,
3) ograniczenia przetwarzania,
jak również:
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
5) złożenia dyspozycji przeniesienia danych
Stosowne oświadczenie należy skierować na adres mailowy instytut@tertio.pl. Wnioski
rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od przyjęcia
zgłoszenia przez Administratora.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora, osobie której dane te dotyczą przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

