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Załącznik nr 2 
do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów  
w Programie „Dla Orłów” w roku szkolnym 2020/2021 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
1. „Fundacja ORLEN  z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej Fundacja) informuje, że jest 
administratorem danych osobowych Wnioskodawcy i Kandydata. Kontakt z administratorem możliwy jest pod 
powyższym adresem pocztowym lub pod adresem e-mail: fundacja@orlen.pl  
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Fundacji służy następujący adres email: iodods@orlen.pl.  
3. Dane osobowe Wnioskodawcy oraz dane Kandydata przetwarzane są w następujących celach:  
 a) realizacja Programu Stypendialnego zgodnie z zapisami w Regulaminie,  
 b) podatkowych, 
 c) obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń  
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Fundację danych osobowych Wnioskodawcy oraz danych osobowych 
Kandydata w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest: 
 a) zgoda na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz realizacji Programu 
Stypendialnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO) 
 b) wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Wnioskodawca i Kandydat jest stroną w 
przypadku przyznania stypendium;  
 c) przetwarzanie danych osobowych do celów podatkowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
 d) interes publiczny (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. e RODO) zgodny z realizacją zadań Fundacji; 
 e) prawnie usprawiedliwiony interes Fundacji (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia 
i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji Programu Stypendialnego, a także do czasu 
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji programu jak również przez okres konieczny do 
realizacji obowiązków publiczno-prawnych ciążących na administratorze danych.   
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Programu Stypendialnego. 
Odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa statutowych obowiązków Fundacji.   
7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundację ORLEN. podmiotom z nią współpracującym na 
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, doręczania 
korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.   
8. Wnioskodawcy i Kandydatowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
- prawo dostępu do treści swoich danych,  
- prawo do sprostowania danych osobowych  
- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,  
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Fundacji danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Wnioskodawca 
może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Fundacja przesłała dane do innego 
administratora. Jednakże Fundacja zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do 
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z 
Wnioskodawcą, 
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Fundacja ORLEN  przetwarza dane osobowe 
Wnioskodawcy na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na 
szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: IODODS@orlen.pl lub adres siedziby Fundacji z dopiskiem 
„Inspektor Ochrony Danych”  
  
9. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 


