
Dzień dobry,

Cieszymy się, że jesteś. W naszym newsletterze będziemy informować Cię o naszych

aktualnościach.

Poniżej kilka ważnych informacji prawnych odnośnie danych osobowych podanych przy

zapisie na newsletter.

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inspiring Girls Polska z

siedzibą w Warszawie (03-968) przy ul. Saskiej 7C wpisana do rejestru

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:

0000900422, NIP: 1133033341, Regon 388972797.

2. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez

wysłanie wiadomość e-mail na adres: fundacja@inspiring-girls.pl

3. Dane podane w celu pobrania dokumentów będą przetwarzane na podstawie

Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej podczas wypełniania

formularza. W przypadku przetwarzania danych uzyskanych automatycznie

przez system mailingowy podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.

uzasadniony interes Fundacji polegający na analizie zachowań subskrybentów w

celu optymalizacji działań.

4. Wyjaśniamy, że podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże

jest konieczne do pobrania dokumentu. W razie odmowy podania tych danych,

pobranie dokumentów nie będzie możliwe.

5. Informujemy, że w zakresie w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane

na podstawie Państwa zgody, zgoda może być wycofana w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem

6. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając

w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach

newslettera lub po prostu skontaktować się z Fundacją mailowo -

fundacja@inspiring-girls.pl.
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7. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że

wcześniej zrezygnują Państwo z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania

newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. W takiej sytuacji

Państwa dane nadal będą przechowywane w systemie Fundacji w celu obrony

przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w

szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Państwa zgody na

otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Fundacji, o którym

mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Fundacja

współpracuje w związku z prowadzoną działalnością. Zapewniamy, że zawsze

dostarczamy partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów,

dla których współpraca została nawiązana. Partnerzy Fundacji mogą mieć

potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o Użytkownikach.

Państwa dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

(a) hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,

(b) dostawca systemu mailingowego,

(c) podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje

dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów,

w których znajdują się dane osobowe,

(d) podmiot dostarczający Fundacji narzędzi do zarządzania wewnętrznego

oraz udostępniania danych,

(e) podmioty świadczące pomoc w analizie danych przez dostarczenie

narzędzi analitycznych,

(f) pomioty świadczące pomoc prawną, księgową, podatkową na rzecz

Fundacji.

9. Fundacja informuje, że posiadają Państwo następujące uprawnienia:

(a)prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

(b)prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

(c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

(d)prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

(e)prawo do przenoszenia danych,

(f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
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(g)prawo do prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane

szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu, ani podobnemu

podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu.

11. Fundacja przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Korzystając z platformy MailChimp, której dostawcą jest Rocket Science Group

LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, służącej

wysyłania maili do masowego odbiorcy, przekazujemy dane osób do których

kierowane są maile (a więc subskrybentów w zakresie imienia, nazwiska, adresu

e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych), do USA.
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