
Polityka Prywatności Fundacji Tworzymy z siedzibą w Warszawie 

I. Informacje Ogólne  

 

Dokładamy wszelkich starań, aby przesłane za pośrednictwem naszej strony dane były bezpieczne i 

wykorzystywane tylko w tych celach, dla których są nam świadomie powierzane.  

Niniejsza polityka prywatności opisuje podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych 

osobowych przez Fundację Tworzymy (dalej Fundacja) z siedzibą w Warszawie (00-831), ul. Twarda 44, 

wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000906346, NIP: 5272961437 oraz REGON: 389219866. 

 

II. Odpowiedzialność za dane osobowe   

 

Fundacja jest administratorem danych osobowych. W celu kontaktu w zakresie przetwarzania danych, 

należy wysłać wiadomość na adres e-mail kontakt@fundacjatworzymy.pl lub pocztą tradycyjną na adres 

siedziby. 

III. Dane osobowe i ich przetwarzanie  

 

Dane osobowe, to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, 

której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności 

na podstawie cechy takiej jak np: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o jej lokalizacji, jej 

identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 

psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tejże osoby fizycznej (dalej Dane 

Osobowe, Dane). 

 

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany 

lub niezautomatyzowany. Do takich operacji należy m.in. zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, 

przechowywanie, organizowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.  

 

IV. Cel, podstawa prawna oraz zakres przetwarzania Danych: 

 

A) Fundacja przetwarzać będzie przesłane Dane głównie w celach 

a. organizacji szkoleń oraz warsztatów prowadzonych przez Fundację; 

mailto:kontakt@fundacjatworzymy.pl


Polityka Prywatności Fundacji Tworzymy z siedzibą w Warszawie 

b. tworzenia list uczestników programu stypendialnego i mentoringowego; 

c. dokonywania preselekcji wniosków o udział w programie stypendialnym; 

d. oceny spełnianych przez przyszłych stypendystów warunków programu stypendialnego; 

e. podjęcia decyzji co do przyznania bądź odmowy przyznania stypendium; 

f. weryfikacji przedstawionych przez przyszłych stypendystów warunków udziału w programie 

stypendialnym; 

g. zawarcia umów z przyszłymi stypendystami; 

h. wypłaty stypendium; 

i. promocji działalności Fundacji w mediach społecznościowych. 

 

 

B) Fundacja przetwarzać będzie dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

prawa polskiego oraz Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej RODO) 

 

C) Przesłane dane przetwarzane będą w zakresie:  

 

a. W celu kontaktu w przypadku zainteresowania działalnością Fundacji: imię, nazwisko, 

adres e-mail, numer telefonu; 

b. W celu udziału w programach realizowanych przez Fundację: Danych zawartych w 

formularzu aplikacyjnym oraz przesłanych załącznikach w szczególności imię, nazwisko, 

adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące sytuacji materialnego oraz uzyskanego 

wykształcenia.  

 

 

V. Okres przechowywania danych  

 

Fundacja przechowywać będzie przekazywane Dane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich 

przetwarzania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub 

zanonimizowane.  
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VI. Odbiorcy danych: 

 

Fundacja, jeśli zajdzie taka konieczność, może przekazać przetwarzane przez siebie Dane pomiotom 

trzecim, w tym w szczególności organom publicznym, dostawcom lub usługodawcom w zakresie obsługi 

księgowo-kadrowej czy też doradcom prawnym.  

 

VII. Prawa i obowiązki osoby, której dane podlegają przetwarzaniu  

 

1. Każdy osoba, która przesłała Dane za pośrednictwem witryny www Fundacji lub przekazała je Fundacji 

w inny sposób ma prawo: 

a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo 

żądania ograniczania przetwarzania; 

b. sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych; 

c. wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów 

na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo 

przeniesienia swoich Danych Osobowych. 

 

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 powyżej, należy skontaktować się z Fundacją 

korzystając z dowolnej formy kontaktu przedstawionej na stronie, przy czym droga pisemna lub mailowa 

z racji pozostawienia dowodu takiego kontaktu pozostaje szczególnie preferowana. 

 

3. Każda osoba ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych w 

szczególności PUODO. 


