KLAUZULA INFORMACYJNA
Osoba udzielająca zgody niniejszym zostaje poinformowana o tym, iż: (i) Dane Osobowe
przetwarzane będą wyłącznie na zasadach, w celu oraz w okresie wynikającym z powyższych
zgód przez Administratora Danych Osobowych (Administrator przetwarza Dane Osobowe
przez okres dłuższy niż wynikający ze zgody wyłącznie w przypadku nałożenia takiego
obowiązku przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa), (II) Dane osobowe zbierane są
zgodnie z rozporządzeniem 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, w celu realizacji Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020, a w szczególności w celu realizacji Kampanii edukacyjnej pn.
„Cash Lajf Balans”,, w tym kontaktowania się z Uczestnikami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c,
f ) oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z Kampanią (art. 6 ust. 1 lit. f ) na
podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji akcji edukacyjnej oraz udzielonej
zgody, a także art. 9 ust. 2 pkt. g ww. rozporządzenia, (iii) odbiorcą danych na postawie zgody
jest Administrator Danych Osobowych, zaś powierzenie ich przetwarzania na rzecz podmiotu
trzeciego nastąpi wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania, (iv) osoba,
której dane podlegają przetwarzaniu, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, (v) podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże cofnięcie zgody
lub odmowa jej udzielenia (lub inne ograniczenie w ich wykorzystaniu), może uniemożliwić
realizację celów określonych zgodą, (vi) osoba, której dane pozostają przetwarzane, posiada
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) lub
innych odpowiednich organów nadzorczych, (vii) Dane Osobowe nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany (ani profilowane), (viii) Dane Osobowe nie będą przekazywane
(transferowane) do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

