Regulamin formularza
I Informacje ogólne
1. Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008461, NIP: 7340030305
2. Formularz stworzony jest przez wydawnictwo „Sądeczanin” i portal sądeczanin.info, których wydawcą jest
Fundacja Sądecka.
3. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przesyłania informacji poprzez formularz.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przesyłania informacji poprzez
formularz.
5. Formularz służący do przesyłania treści, został zamieszczony na portalu sądeczanin.info.
6. Przesłane zdjęcia/filmy/informację mogą zostać opublikowane na łamach portalu sądeczanin.info.
Przesyłając nam zdjęcia/filmy/informacje oświadczasz, że zawarte w nich dane są prawdziwe i nie naruszają
praw osób trzecich a Ty jesteś autorem ww danych bądź posiadasz do nich pełne prawa.
7. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Imię i nazwisko lub nick, adres mail, krótki opis zdarzenia, zdjęcie/film.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji pod kątem ich zgodności z Regulaminem.
II Publikacja i ekspozycja
1. Informacje zweryfikowane jako prawdziwe, zostaną opublikowane na portalu sądeczanin.info .
III Reklamacje
1. Reklamacje/skargi związane z przesłaniem treści poprzez formularz mogą być kierowane do Organizatora na
adres e-mail formularz@sadeczanin.info lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Sądecka ul. Barbackiego 57
33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Formularz – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko/nick oraz adres email) oraz
zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania
reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich
rozpatrzeniu.
4. Użytkownikowi formularza przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
IV Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych
osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszających) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu formularza
I NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych jest Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec, KRS 000000846.
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest publikacja przesłanych informacji
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach archiwizacyjnych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed
roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora danych osobowych.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu) pobieramy tylko te dane, bez których dana
umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy,
spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać.
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej
brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Organizatora, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po
to, by mogli wykonać swoje obowiązki, w tym skontaktować się z uczestnikami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać
będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat od końca
roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres
przedawnienia Twoich roszczeń. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte
lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są
przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane
osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
c. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej
zgody;
d. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a. droga mailową, wysyłając maila na adres: formularz@sadeczanin.info

b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Fundacja Sądecka, ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sączu
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu
kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się
do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane z przesłanego formularza zgłoszeniowego
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. imię i nazwisko/nick, b. adres mailowy

