KLAUZULA – KARTKA ONLINE –
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław.
Podane na kartce dane osobowe będziemy używali w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w
projekcie „BohaterON – włącz historię!”, tj. w celu upamiętnienia uczestników Powstania
Warszawskiego oraz wyrażenia im wdzięczności za walkę o Ojczyznę poprzez dostarczenie im
otrzymanej od Pani/Pana kartki pocztowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji ww. celu.
Po wyrażeniu odrębnych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane również w celach
marketingowych, tj. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną bądź używania do
komunikacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – firmie
informatycznej, wykonawcy strony www, drukarni zajmującej się drukiem kartek oraz Google Ireland
Limited, a także będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. do USA (z uwagi na korzystanie przez
Fundację z usług Google Ireland Limited).
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane:
1. Przez okres 12 miesięcy, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Fundacja otrzymała
od Pani/ Pana kartkę pocztową skierowaną do uczestnika Powstania Warszawskiego.
2. W celach marketingowych objętych zgodą – do czasu odwołania zgody.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w
formie profilowania.
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KLAUZULA – KORESPONDENCJA DRUKOWANA
Co dzieje się z Twoimi danymi, które zostawiłeś na kartce bądź w liście do Powstańców
Warszawskich?
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław.
Dane podane na kartce będziemy przetwarzali w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w projekcie
„BohaterON – włącz historię!” i przekazania Powstańcowi kartki bądź listu do 30.06.2020 roku.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym odbiorcom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma Pan/ Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w
formie profilowania.
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