Klauzula informacyjna dla członków rodzin kandydatów na stypendystów
Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, lok. 501, 90-212 Łódź, tel.: (42) 632 59 91, e-mail:
fep@fep.lodz.pl
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można zwracać się bezpośrednio do
Inspektora ochrony danych: tel. (42) 632 59 91, e-mail: iod@fep.lodz.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez Fundację Edukacyjną
Przedsiębiorczości z obowiązków wynikających z zasad rekrutacji stypendystów Programu
Stypendiów Pomostowych, do którego zgłosił się członek Państwa Rodziny – kandydat na
stypendystę, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ochrona żywotnych
interesów kandydata na stypendystę w postaci możliwości wzięcia udziału w procedurze
przyznania stypendiów oraz wykazania przez niego przesłanek przyznania stypendium - art. 6 ust.
1 lit. d 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.
4. W wymienionym wyżej celu przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych:
imię i nazwisko, wiek, pokrewieństwo z kandydatem na stypendystę, dane dotyczące miejsca
zamieszkania i dochodów lub statusu ucznia albo studenta.
5. Dane mogą zostać ujawnione: partnerom Programu, wyłącznie w celach przeprowadzenia
procedury kwalifikacyjnej do przyznania stypendium, podmiotom, które świadczą na rzecz
Administratora danych osobowych usługi informatyczne, wyłącznie w zakresie i w celu
wynikającym z tych usług.
6. Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzenia rekrutacji, a później w okresie
umożliwiającym dochodzenie roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym ogólny termin
przedawnienia roszczeń to 6 lat, roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata).
7. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
9. Państwa dane osobowe podawane są Administratorowi przez członka Państwa rodziny, który
ubiega się o stypendium pomostowe w ramach Programu Stypendiów Pomostowych
prowadzonego przez Administratora.
10. Administrator nie przetwarza Państwa danych osbowych w sposób zautomatyzowany (nie
profiluje danych).

