Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wsparcie finansowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 tzw. RODO informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu (50-951) przy ul. św. Mikołaja 65/68, nr KRS 0000104938, dalej jako:
Spółka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
rodo@herbapol.pl lub listownie na adres siedziby Spółki.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia wsparcia finansowego;
a) art. 6 ust.1 lit. c. RODO tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,
b) art. 6 ust. 1 lit. d. RODO tj. jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą.
4. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym organom i podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych i otrzymania kopii
swoich danych osobowych, sprostowania ich nieprawidłowości, żądania usunięcia danych (prawo
do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22
RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji
celów wymienionych w art. 3 niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki przewidują
to przepisy prawa. W przypadku odrzucenia wniosku dokumenty zawierające dane osobowe
zostaną zniszczone w terminie 7 dni od rozpatrzenia wniosku. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
będą archiwizowane i przechowywane w Biurze Zarządu przez okres 6 lat od daty przyznania
wsparcia.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne
z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zapoznałem/am się z informacją
..........................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

