Załącznik nr 1 do Regulaminu
Małej Aukcji charytatywnej w ramach
XXIII Gali Fundacji Urtica Dzieciom 2020

Klauzula informacyjna
Dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Fundacją Urtica Dzieciom
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r.), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach
Aukcji jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemieniecka 120, 54-613
Wrocław, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000693315, nr REGON: 368183691, NIP: 8943113029 (dalej zwana „Administratorem”).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w Aukcji
oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
3. Uczestnicy Aukcji przystępując do niej podają swoje dane osobowe, które są niezbędne dla
realizacji umowy w razie wygrania Aukcji przez Uczestnika oraz są przetwarzanie przez
Administratora w zakresie następujących danych osobowych należących do kategorii danych
zwykłych: imię i nazwisko, adres, nick, nr telefonu, adres e - mail Uczestnika lub osoby
reprezentującej osobę prawną będąca Uczestnikiem, a w przypadku konieczności wysłania pracy
także adres do korespondencji.
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest
niezbędne dla wykonania umowy) oraz lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji tj. w szczególności organizacji Aukcji,
wskazania kwot za jakie wylicytowano poszczególne przedmioty).
5. Odbiorcami Państwa danych mogą być usługodawcy, partnerzy Fundacji, jak również podmioty
współpracujące przy organizacji Aukcji podczas Gali Urtica Dzieciom oraz podmioty zewnętrzne
świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Fundacji - na mocy stosownych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww.
podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
Państwa dane mogą być również przekazane dostawcy usług kurierskich lub pocztowych.
6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust.
2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane i niezbędne do wzięcia
udziału w Aukcji. Niepodanie lub niepełne podanie wymaganych danych osobowych skutkować
może odmową dopuszczenia do udziału w Aukcji przez Fundację.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Fundację do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Dane osobowe Uczestników Aukcji będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
Aukcji, w tym wydania wylicytowanych przedmiotów oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń związanych z organizacją i udziałem w Aukcji, a także na czas niezbędny do realizacji
obowiązków archiwizacyjnych, czy podatkowych.
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w dowolnym momencie poprzez
przesłanie korespondencji listownej lub elektronicznej, według własnego wyboru, na podany w pkt.
14 adres; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Uczestnikom Aukcji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
13. Jednocześnie Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych
danych osobowych przez Uczestnika.

14. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt 9 lub 10 lub w innych sprawach
związanych z podanymi danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych na adres poczty elektronicznej: iod.fundacja@iurico.pl, bądź bezpośrednio z
Administratorem na adres: Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Krzemienieckiej 120, 54-613 Wrocław lub adres poczty elektronicznej: biuro@urticadzieciom.pl

