
Klauzula informacyjna

Informacje dla osób fizycznych dotyczące ochrony danych osobowych w oparciu o
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa
danych oraz praw, jakie Państwu zapewniają przepisy o ochronie danych osobowych. Dokument
ten jest zgodny z Rozporządzeniem nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (dalej
„RODO”).

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim mogą się Państwo
skontaktować w tej sprawie

Administratorem danych osobowych jest:

Fundacja Katalyst Education z siedzibą przy ul. Grochowskiej 312, 03-839 Warszawa, dalej:
“Administrator”.

Z Administratorem można się skontaktować:

● telefonicznie: (+48 22) 324 52 00;
● drogą mailową: kontakt@katalysteducation.org

2. Jakie Państwa dane posiadamy oraz z jakich pochodzą źródeł

Przetwarzamy Państwa dane osobowe (adres e-mail), które zgodnie z prawem otrzymaliśmy od
Państwa poprzez formularz zapisu na newsletter na stronie www.mapakarier.org i/lub
www.pistacja.tv.

3. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane (cel przetwarzania i podstawa prawna)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO w celu informowania o wytwarzanych
przez Fundację produktach edukacyjnych i nowościach w projektach.

4. Kto otrzymuje Państwa dane

Pracownicy zatrudnieni przez Fundację Katalyst Education mogą otrzymywać dane w opisanych
powyżej celach, przestrzegając poufnych zobowiązań lub naszych udokumentowanych instrukcji
w ramach RODO.

Jeśli chodzi o przekazywanie danych do odbiorców spoza Fundacji, możemy ujawnić informacje
o Państwu tylko wówczas, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Adresatami danych
osobowych mogą być na przykład:

http://www.mapakarier.org
http://www.pistacja.tv


- organy władzy publicznej o ile istnieją zobowiązania prawne do ujawnienia tych
danych;

- procesorzy, którym przekazujemy dane osobowe w celu realizacji współpracy. W
szczególności: wsparcie / utrzymanie usług IT, archiwizacja przetwarzania dokumentów,
kontrolowanie, niszczenie danych, zarządzanie przestrzenią, usługi audytorskie.

5. Jak długo Państwa dane będą przechowywane

Państwa dane będą przechowywane w celu wysyłania informacji dotyczących produktów
edukacyjnych Administratora do czasu wycofania zgody, a w celach statystycznych nie
dłużej niż 5 lat po zakończeniu roku, w którym została do Ciebie wysłana ostatnia
wiadomość.

6. Jakie prawa Państwu przysługują

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo:

● dostępu do treści swoich danych
● ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania)
● ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia (poprzez link rezygnacji bezpośrednio w

newsletterze bądź poprzez wysłanie wiadomości do Administratora)
● do przenoszenia danych osobowych, które Państwo nam dostarczyli (tj. otrzymania

danych w ustrukturyzowany, powszechnie używany, dający się odczytać sposób)

Prawo dostępu oraz prawo do ich usunięcia są ograniczone na podstawie RODO. Ma Pan/ Pani
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


