Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w
Warszawie ("Administrator"). Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes
Administratora danych osobowych*. Jest on związany z potrzebą wykonania umowy łączącej Administratora z podmiotem
otrzymującym dofinansowanie, tj. Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej (dalej „SEM” lub „Realizator”). SEM
przeprowadza program społeczny ze środków finansowych Administratora. Udostępnili Państwo swoje dane osobowe
Realizatorowi na potrzeby uczestnictwa w prowadzonym przez niego programie społecznym.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach:
1) realizacji umowy o dofinansowanie, zawartej między Administratorem a Realizatorem programu społecznego,
którego są Państwo uczestnikami. Administrator zawarł umowę z Realizatorem w ramach prowadzenia swojej
statutowej działalności.
2) wykorzystania Państwa wizerunku dla celów promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością społeczną
Administratora.
Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności: imię i nazwisko,
wizerunek, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe,
przekazane Administratorowi przez Realizatora programu społecznego, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem.
Administrator przetwarza wymienione dane osobowe, by rozliczyć środki otrzymane przez Realizatora.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres:
dot. celu 1) - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy
otrzymanej przez Realizatora programu społecznego, którego są Państwo uczestnikiem;
dot. celu (2) - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością
społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych** dotyczy realizacji umowy o dofinansowanie zawartej
pomiędzy Administratorem a Realizatorem programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4) przeniesienia danych.
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą
bezpośrednio od Realizatora, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie. Umowa ta ma na celu realizację
programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.

* Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) 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 ("RODO").
** Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f).
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