KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZBIORU: RZESZOWSKIE ARCHIWUM SPOŁECZNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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 (dalej „RODO”) Fundacja
Rzeszowska informuje:
1.

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Fundacja Rzeszowska z siedzibą przy ul. Lenartowicza 10/42, w Rzeszowie (kod pocztowy:
35-051).

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez email: fundacja@rzeszowska.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 737 900 850 lub pisemnie
na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) tj. w oparciu o zgodę i zgodnie
z treścią RODO, w celu realizowania zadań statutowych Fundacji Rzeszowskiej, a w szczególności
projektu „Mikrohistorie. Rzeszowskie Archiwum Społeczne”.

4.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w pkt. 3. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.

5.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

6.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.

Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępnione partnerom projektu „Mikrohistorie.
Rzeszowskie Archiwum Społeczne”, w tym: Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie,
Fundacji Wspierającej Rozwój Kultury „Aparat Caffe”, Estradzie Rzeszowskiej, Archiwum Państwowemu
w Rzeszowie. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być też inne instytucje upoważnione z mocy prawa.

9.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
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