INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
- KONKURS FUNDACJI POWSZECHNEGO CZYTANIA #KsiążkaChroni

Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Powszechnego Czytania z siedzibą w
Warszawie przy ul. Przyokopowej 33.
Można się z nami kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
- listownie na adres: ul Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa;
- elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@fpc.org.pl.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, nazwy reprezentowanego
przez Panią/Pana podmiotu oraz adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktu z tym podmiotem.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz stanowi warunek wzięcia udziału w
Konkursie #Książkachroni (dalej jako „Konkurs”) oraz zawarcia umowy darowizny po rozstrzygnięciu
Konkursu (niepodanie danych uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie i/lub zawarcie Umowy w razie
wyłonienia w Konkursie).
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
W związku ze wskazaniem Pani/Pana jako osoby reprezentującej uczestnika Konkursu i/lub osoby do
roboczych kontaktów dotyczących Umowy darowizny, mającej na celu przekazanie Wnioskodawcy
wyłonionemu w Konkursie subwencji pomocowej (pieniężnej), Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w celu zawarcia i wykonania
Umowy darowizny.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:
- art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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”) – przetwarzanie
jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na właściwym
przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu oraz realizacji Umów przyznających subwencje
pomocowe (pieniężne) podmiotom wyłonionym w Konkursie.
Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż członkowie komisji
konkursowej, delegowani przez Fundację Powszechnego Czytania, Polską Izbę Książki, Ukraińską
Izbę Książki oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Okres przechowywania.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia Konkursu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zawarcia Umów
darowizny po rozstrzygnięciu Konkursu.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy
darowizny, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z tej Umowy.
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Prawa osób, których dane dotyczą.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- sprostowania danych,
- dostępu do danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- przenoszenia danych dostarczonych administratorowi
- złożenia sprzeciwu
administratora

wobec

przetwarzania

danych

na

podstawie

uzasadnionego

interesu

oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z
przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych.
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