
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W 

FUNDACJI ICHTHYS 
(W CELACH KONTAKTU ORAZ W CELACH PROMOCYJNYCH) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja ICHTHYS, ul. Bursztynowa 17, 

Wałdowo, 14-100 Ostróda. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się za pomocą 

adresu email: info@ichthys.pl, nr telefonu: 735 209 560, adresu biura fundacji: ul. Jana III 

Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ułatwienia kontaktu z uczestnikiem projektu (w 

przypadku danych kontaktowych) oraz promowania projektu „URATOWANI” oraz działalności 

Fundacji ICHTHYS (w przypadku zgody na publikację wizerunku). Podstawą do przetwarzania danych 

osobowych jest wyrażenie dobrowolnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od momentu udzielania zgody 

lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

5. W zakresie i granicach określonym w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych posiadają Państwo następujące prawa: 

✓ dostępu do treści swoich danych, 

✓ prawo do ich sprostowania, 

✓ prawo do usunięcia, 

✓ prawo do ograniczenia przetwarzania, 

✓ prawo do przenoszenia danych, 

✓ prawo wniesienia sprzeciwu, 

✓ prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy prawa. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

9. Państwa dane będą przekazywane odbiorcom takim jak: firma hostingowi, portale społecznościowe 

(Facebook, Instagram), odbiorcy newslettera Fundacji ICHTHYS. 

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z 

wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. 
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