Załącznik nr 4
……………………………………………..
Miejscowość, data
…………………………………...................
……………………………………………………
……………………………………………………
Nazwa, adres
Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz RODO

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na:

przeprowadzenie warsztatów z zakresu ochrony środowiska
dla dzieci ze szkół podstawowych i zerówek będących zwycięzcami „konkursu plastycznego z zakresu
ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza dla dzieci szkół podstawowych
i zerówek województwa wielkopolskiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko/firma

……………………………………………………………………………..
adres zamieszkania/ siedziba

Ja niżej podpisany/a oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U.poz.1000)
oraz

Oświadczam, że apoznałem/am się z informacjami oraz klauzulą informacyjna RODO w Fundacji Zielone
Wzgórze oraz nie wnoszę do ich zapisów żadnych zastrzeżeń.

Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych.
Ze względu na najnowsze regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, zobowiązani jesteśmy
przekazać Państwu następujące informacje. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
Projekt " Konkurs plastyczny z zakresu ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza dla dzieci szkół
podstawowych i zerówek województwa wielkopolskiego” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) realizujemy obowiązek
informacyjny i wskazujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Zielone Wzgórze, ul. Kostrzewskiego
14, 62-022 Rogalinek zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Twoich danych osobowych;
2. Osobą odpowiedzialną za prowadzenia wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych jest Danuta Światowa, kontakt e-mail pod adresem:
d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu realizacji umowy oraz w celu
kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem
Administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Twoje dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres realizacji
umowy bądź do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu.
5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych
lub realizacji umowy. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe następującym
grupom odbiorców: WFOŚ, pracownikom WFOŚ osobom upoważnionym przez nas, naszym
pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu
wykonywania swoich obowiązków oraz realizacji umowy oraz podmiotom przetwarzającym,
którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności naszym serwisantom,
firmom transportowym, naszym podwykonawcom oraz księgowości.
6. Posiadasz prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez wysłanie stosownej
informacji do Administratora na adres elektroniczny e-mail
d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl lub listownie na adres ul. Kostrzewskiego 14, 62-022
Rogalinek. Przy braku Twojego sprzeciwu Administrator będzie stale przechowywać Twoje dane
osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji biznesowej.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10. Podanie przez Twoich danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne i
nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………….
czytelny podpis
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