INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane
dane osobowe (dalej „Dane osobowe”) jest Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z
siedzibą w Łodzi (91-437) przy ul. Żabiej 10/12.
Dane identyfikacyjne: KRS: 0000161880, NIP: 7262448604, REGON: 473161308.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Danych osobowych napisz na adres mailowy:
info@kolorowyswiat.org;; zadzwoń na numer 42 640 67 05 lub skontaktuj się z wyznaczonym
Inspektorem Ochrony Danych: k.gielzecka@kolorowyswiat.org

Jaki jest cel przetwarzania Danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
− zawarcia umowy darowizny i jej realizacji;
− spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na nas w związku z
rozliczeniem dokonanej darowizny;
− realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego poniżej.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy
darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO 1) oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest również nasz prawnie uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
− ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń;
− budowaniu pozytywnych relacji z darczyńcami Fundacji, w szczególności poprzez składanie
podziękowań za dokonaną darowiznę;
− prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność
statutową.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o Fundacji również na adres e-mail
to podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną
oraz art. 172 Prawo telekomunikacyjne.
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, Dz.UE.L.2016.119.1.).
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Komu przekazujemy Dane osobowe?
Dane osobowe przekazujemy operatorowi płatności internetowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Jak długo przechowujemy Dane osobowe?

Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres:
− niezbędny do realizacji łączącej nas umowy darowizny, a po jej zakończeniu przez czas
potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do
czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań;
− niezbędny do realizacji naszych ustawowych obowiązków związanych z rozliczeniem
dokonanej darowizny, a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich
spełnienia;
− niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do czasu
wyrażenia sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją;
− prowadzenia przez nas działalności promocyjnej, nie dłużej niż do czasu wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody na komunikację
elektroniczną.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych?

Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do żądania
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
Czy po przekazaniu Danych osobowych można sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Można wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją,
chyba że dotyczy naszych działań promocyjnych.

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
prawem?
Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na pytania lub odpowiemy na zastrzeżenia.

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
Czy musisz podać swoje Dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości dokonania
darowizny.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przeze nas do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

