Klauzula informacyjna: kampania społeczna #17 MILIONÓW– art. 13 RODO
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą
wykorzystywane dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z
Akcji #17Milionów, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia jest Fundacja
Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z siedzibą w Łodzi (91-457) przy ul. Żabiej 10/12.
Dane identyfikacyjne: KRS: 0000161880, NIP: 7262448604, REGON: 473161308.
Uczestnictwo w nieodpłatnej Akcji jest uzależnione od wyrażanie zgody na przekazanie
Państwa danych do LIW CARE TECHNOLOGY sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, KRS
0000333719 i wyrażenie zgody na otrzymywanie od nich treści marketingowych.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Danych osobowych:
 napisz na adres mailowy: info@kolorowyswiat.org;
 zadzwoń na numer: 42 640 67 05;
 skontaktuj
się
z
wyznaczonym
Inspektorem
Ochrony
k.gielzecka@kolorowyswiat.org

Danych:

Jaki jest cel przetwarzania Danych osobowych?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Panią/Pana z
Akcji #17Milionów, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia. Uczestnictwo w
nieodpłatnej Akcji jest uzależnione od wyrażanie zgody na przekazanie Państwa danych
do LIW CARE TECHNOLOGY sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, KRS 0000333719 i
wyrażenie zgody na otrzymywanie od nich treści marketingowych. Pani/Pana dane
osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych, w tym tych stanowiących dane
szczególnych kategorii (np. dane dotyczące zdrowia) jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1
oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Komu przekażemy Dane osobowe?
LIW CARE TECHNOLOGY sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, KRS 0000333719.
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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Jak długo przechowujemy Dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana
rzecz Akcji. W przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany
adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody.
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 możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak, możesz wnieść sprzeciw. Gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją
szczególną sytuacją.
Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z
prawem?
Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiemy na
zastrzeżenia.
Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Czy musisz podać Dane osobowe?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Akcji.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości uczestnictwa przez Pana/Panią w Akcji.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez nas do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

