
RODO W FUNDACJI
Polityka prywatności Fundacji „Cordare”

I.    Informacje ogólne.
Fundacja Cordare z siedzibą w Tarnowie 33-100, ul. Kapitulna 2, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000623403, („Fundacja”)  dokłada 
wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, techniczne 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

II.   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE(„RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Cordare  z siedzibą w Tarnowie,
 ul.  2, 33-100Tarnów, e-mail: biuro@cordare.eu

2. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w oparciu o podstawę prawną:
 zgodę osoby, której dane dotyczą,
 w ramach wykonania zawartej umowy lub też w celu podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze,
  gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony 

trzeciej, gdy interesy i podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą 
nie mają wobec nich charakteru nadrzędnego,

  w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Fundacja przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne 
do prowadzenia działalności określonej Statutem. Określony cel przetwarzania danych 
osobowych warunkowany jest charakterem poszczególnych działań Fundacji . 
Administrator przetwarza dane w szczególności w celu:

 zawierania i rozliczania umów,
 rekrutacji stypendystów, beneficjentów, pracowników, wolontariuszy, 

zawodników, uczestników organizowanych imprez i konkursów, 
 prowadzenie działań marketingowych – za zgodą osoby, której dane dotyczą.

4. Dane są przetwarzane wyłącznie przez czas uzasadniony prowadzoną współpracą, a także 
przepisami prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobie, której dane dotyczą 
następujące prawa: 



 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 

zapomnianym”); 
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych;
 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Fundacja przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim 
zostały zebrane, nie dłużej niż do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

7. Fundacja nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez udziału człowieka), w 
tym dane Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie 
ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody.

9. Fundacja nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów 
i organów upoważnionych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. W  przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11. W przypadku pytań odnośnie przetwarzanych danych lub skorzystania 
z przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy o kontakt z Fundacją na adres:  ul. 
Kapitulna 2, 33-100 Tarnów lub drogą elektroniczną: e-mail:  biuro@cordare.eu


