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Administratorem danych  osobowych,  których zasady  przetwarzania  opisujemy niniejszym

dokumencie jest Fundacja im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach

ekonomicznych,  wpisana  do  rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i

zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000813106.

Kontakt z administratorem jest możliwy: 

 drogą korespondencyjną: ul. Mostowa 10, 61-834 Poznań 

 drogą elektroniczną: m.czachor@fundacjalipinskiego.pl

CEL I OKRES PRZETWARZANIE DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania elektronicznego i bezpłatnego

Newslettera informującego o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez

Administratora. 

Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  momentu  wyrażania  przez  Państwa

sprzeciwu,  zakończenia  wydawania  Newslettera  lub  też  zakończenia  działalności  przez

Administratora. 

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  zgoda  wyrażona  przy  zapisywaniu  się  do

Newslettera  (art.  6  ust.  1  lit.  a  Rozporządzenie  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 [ogólne rozporządzenie o ochronie danych]).

ODBIORCY DANYCH

Administrator  może przekazać  zebrane dane  do podmiotów świadczących  usługi  na  jego

rzecz. Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy

publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa. Każdorazowo przekazanie takie

odbywać będzie się wyłącznie w oparciu o zawartą w tym zakresie umowę lub inną wiążącą

podstawę prawną. W takich sytuacjach ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona

będzie do wymaganego minimum.

Państwa dane osobowe mogą w wyjątkowych sytuacjach zostać przekazane do podmiotów

świadczących  usługi  na  rzecz  Administratora  prowadzących  działalność  poza  Europejskim

Obszarem  Gospodarczym  (EOG).  Każdorazowo,  gdy  Państwa  dane  osobowe  będą

przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (EOG)  lub  do  państw,  które  nie

zapewniają  takiego  samego  lub  odpowiedniego  poziomu  ochrony  danych  osobowych,

Administrator zadba o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z

wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

PRAWA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ NA NEWSLETTER

Przysługuje Państwu:

1. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych.

3. Prawo do przenoszenia danych.

4. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.



Chcąc skorzystać z wyżej wymienionych praw osoby zapisane na Newslettera mogą kierować

prośby lub wnioski za pomocą poczty e-mail na adres: m.czachor@fundacjalipinskiego.pl:

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 

O  wszelkich  zmianach  polityki  prywatności  będą  Państwo  informowani  za  pomocą

komunikatu na stronie internetowej Administratora. Zmiany takie nie będą działały wstecz, a

jedynie od daty ich publikacji na przyszłość.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zapisów niniejszego dokumentu mogą się Państwo

kontaktować z przedstawicielem Administratora elektronicznie: 

m.czachor@fundacjalipinskiego.pl 


