Polityka prywatności
Wprowadzenie
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) podejmuje wszelkie starania,
aby zapewnić przestrzeganie zasad związanych z ochroną danych osobowych. Niniejsza
Polityka prywatności FEWE określa zasady ich przetwarzania oraz prawa osób fizycznych,
których przetwarzane przez nas dane dotyczą.
Cele przetwarzania przez nas danych
określamy w niniejszym dokumencie bądź
informujemy o nich w momencie, kiedy prosimy o przekazanie Państwa danych.

Dane Administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja na rzecz Efektywnego
Wykorzystania Energii (FEWE) z siedzibą przy ul. Rymera 3/ 4, 40-048 Katowice,
tel.: 32 203 51 14.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez FEWE danych osobowych
prosimy kierować na adres:
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii,
ul. Rymera 3/4,
40-048 Katowice
z dopiskiem Kadry - dane osobowe
lub/i na adres e-mail: rodo@fewe.pl.

Bezpieczeństwo
FEWE stosuje zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych. Wdrożone zasady
i procedury zapewniają ochronę danych osobowych, ich poufność i bezpieczeństwo.
FEWE może przekazywać dane osobowe innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy zezwalają
na to przepisy prawa. W umowach z podmiotami, którym dane są przekazywane,
przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ich
poufności i bezpieczeństwa.
Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:


Podmiotom
zewnętrznym
zapewniającym
wsparcie
dla
technicznego
i organizacyjnego funkcjonowania firmy, np.: podmiotom świadczącym usługi
księgowe, przetwarzania danych, dostawcom usługi IT, dostawcom oprogramowania
opartego na chmurze, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, tworzenia kopii
zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.





Organizacjom zewnętrznym finansującym działania Fundacji (np. UE) w celu
właściwej realizacji zadania czy jego rozliczenia.
Biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym.
Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym
władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy
(w sposób zgodny z tymi przepisami).

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzania danych osobowych jest niezbędne dla realizacji następujących celów:






wykonanie zawartych umów (art.6. ust. 1 lit. b RODO).
wykonanie obowiązków prawnych (art.6. ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywanie zadań
realizowanych w interesie publicznym (art.6. ust. 1 lit. e RODO).
dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów własnych, realizowanych
przez FEWE lub stronę trzecią (art.6. ust. 1 lit. f RODO).
udostępnianie informacji o nas i naszym zakresie usług (dane osobowe pracowników)
udostępnianie danych osobowych pracownikom FEWE w celu oferowania i świadczenia
usług

Przechowywanie danych
Dane osobowe przechowywane będą w systemie informatycznym i/ lub dokumentacji FEWE
przez okres niezbędny dla realizacji określonych powyżej celów lub do czasu wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego
przetwarzania danych.

Prawa osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych
osobowych.
Osoby, których dane osobowe FEWE uzyskała mają prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
2) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy FEWE przetwarza
dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1
RODO);
3) żądania przeniesienia danych osobowych;
4) wniesienia skargi do administratora danych.
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

