POLITYKA PRYWATNOŚCI
Realizując wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r., informujemy że Administratorem danych osobowych jest fundacja “Graceland”, z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich, kod pocztowy 41-106, ul. Marcina Watoły 37.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych do kontaktów, można wycofać wysyłając żądanie
na adres: info@graceland.org.pl, o ile przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub zawartej
umowy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które zostały nam przekazane dobrowolnie w
korespondencji mailowej, elektronicznym formularzu kontaktowym, telefonicznie oraz w dokumentach
zgłoszeniowych (elektronicznych i papierowych) do udziału w prowadzonych przez nas działaniach
statutowych. Są to podstawowe dane umożliwiające kontakt z interesariuszem: imię, nazwisko oraz adres email lub (opcjonalnie) numer telefonu, a także wszelkie inne dane niezbędne do realizacji danej sprawy.
2. Gromadzimy również dane z tytułu odwiedzania strony internetowej lub portali społecznościowych,
których przekazywanie odbywa się automatycznie - w oparciu o odpowiednie umowy lub regulaminy
serwisów internetowych.
3. Od osób dokonujących wpłat darowizn zbieramy podstawowe dane niezbędne do przetworzenia
płatności: imię, nazwisko oraz dane dotyczące płatności, takie jak kwota płatności oraz numer rachunku
bankowego, z którego została dokonana płatność. Dane te są udostępniane przez podmioty obsługujące
płatności. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania płatności i umożliwienia
identyﬁkacji osoby dokonującej wpłaty.
4. Dostępu do danych udzielamy jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Każda osoba, która przekazała fundacji “Graceland” dane osobowe ma prawo do:
- wycofania zgody w każdym dowolnym momencie (w stosunku do danych przetwarzanych w oparciu o
klauzulę zgody),
- dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych - wniesienia sprzeciwu,
- otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz - w przypadku stwierdzenia naruszenia - wniesienia skargi i
roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia.
6. Administrator danych nie podejmuje żadnych, mających skutki prawne lub istotnie wpływających na
osobę której dane dotyczą, decyzji w oparciu o automatyczne przetwarzanie w tym proﬁlowanie.
7. Każda osoba, która przekazała fundacji “Graceland” dane osobowe ma prawo do kontaktów z
Administratorem danych w celu realizacji swoich praw, w następujący sposób:
- pod adresem: “Graceland”, ul. Marcina Watoły 37, 41-106 Siemianowice Śląskie
- telefonicznie pod numerem telefonu +48 739901891
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@graceland.org.pl
Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowanie na stronie
internetowej hmps://graceland.org.pl

