
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Wykonując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z 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 (RODO) informujemy, iż: Potest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Lublinie przy Al. Racławickich 33 lok. 26a pozyskała Pani/Pana dane osobowe od Fundacji Orange,

zwanej dalej Administratorem, która zawarła z nami umowy o powierzeniu grantów wskazanych w

załączniku nr 3 do Regulaminu. Podmiot ten jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Potest Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jako procesor, w zakresie realizacji zadań wynikających z

przywołanej wyżej umowy z Administratorem.

Abyśmy mogli we właściwy sposób wywiązać się z nałożonych na nas zadań, niezbędne są nam takie

dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, NIP/PESEL oraz

inne dane, które Administrator przekazuje nam jako konieczne i celowe do wykonania usługi.

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Przetwarzanie

jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Administratorem. Dane osobowe przetwarzane są

jedynie w zakresie realizacji tej umowy, w sposób wynikający z ustaleń z Administratorem.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wskazany przez

Administratora, nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy

Potest Sp. z o.o. i Administratorem.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto, w

przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim zgodnie z zaleceniami Administratora.

Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać przekazane osobom trzecim w celu realizacji umowy zawartej

pomiędzy Administratorem a Potest Sp. z o.o., to jest w szczególności podwykonawcom, firmie

prowadzącej rozliczenia finansowe, usługi księgowe, informatyczne, hostingowe. W zależności od

zakresu zadań zleconych przez Administratora, dane mogą zostać przekazane podmiotowi

przeprowadzającemu badania lekarskie, firmie prowadzącej szkolenia, firmie kurierskiej itp. Ponadto

dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym ustawowo, takim jak Sądy,

Urzędy Skarbowe, ZUS.



Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania w

sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły przewidywaniu zachowań i

preferencji. Z Potest Sp. z o.o. można się skontaktować w następujący sposób: kontakt telefoniczny –

(81) 535 895 805, adres e-mail – info@potest.pl.


