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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego
dotyczące znajdziesz poniżej.
I.

Administrator danych osobowych

Fundacja Pomost Nadziei z siedzibą w Wieliczce, ul. Zakole 15 , 32-020 Wieliczka, wpisana do
rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000673703, której akta prowadzi Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6832094397, jest
Administratorem Twoich danych osobowych.
II.

Cele i podstawy przetwarzania

W
celu
wykonania
zadania
realizowanego
w
interesie
publicznym
lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, polegającego na
organizowaniu pomocy, leczenia i diagnostyki medycznej, psychologicznej, prawnej oraz
bytowej, działalności charytatywnej, w związku z działalnością Fundacji
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorii Twoich danych:
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko,
Adres zamieszkania,
Nr pesel,
Adres e-mail,
Adres IP.

Będziemy przetwarzać następujące dane Twojego dziecka:
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko,
Adres zamieszkania,
Stan zdrowia,
Przebyte choroby,
Sposoby leczenia.
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III.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka możemy udostępniać następującym
kategoriom podmiotów:
Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom
księgowym, prawniczym, szpitalom, ośrodkom zdrowia, lekarzom, darczyńcom, właścicielom
serwerów.

IV.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE.
V.

Okres przechowywania danych

Twoje dane i dane osobowe Twojego dziecka pozyskane w celu organizowania pomocy,
leczenia i diagnostyki medycznej, psychologicznej, prawnej oraz bytowej, działalności
charytatywnej, w związku z działalnością Fundacji przechowujemy przez okres
pozostawania Twojego dziecka podopiecznym Fundacji oraz w okresie 6 miesięcy po
upływie tego okresu.
VI.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:
1) prawo dostępu do swoich danych i danych Twojego dziecka oraz otrzymania
ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych i danych Twojego
dziecka,
3) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego,
abyśmy przetwarzali Twoje dane lub dane Twojego dziecka, możesz żądać,
abyśmy je usunęli,
4) ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych osobowych Twojego
dziecka wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na temat Twój
lub Twojego dziecka lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz,
żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem
przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw
z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych lub danych Twojego dziecka na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni,
a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam
___________________________________________________________________________________________
Fundacja Pomost Nadziei | ul. Zakole 15, 32-020 Wieliczka | tel. 694-848-137 | e-mail: info@pomost-nadziei.pl
NIP: 6832094397, KRS: 0000673703, REGON:367077449 | www.pomost-nadziei.pl
Bank PKO S.A. 46 1240 5080 1111 0010 7343 1131

Fundacja Pomost Nadziei
ul. Zakole 15
32-020 Wieliczka
tel. 694-848-137
info@pomost-nadziei.pl
władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną
sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w
tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas
Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są
nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie lub Twojego
dziecka, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody.
Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
podmiotowi,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że
przetwarzamy Twoje dane lub dane Twojego dziecka niezgodnie z prawem,
możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej
chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych,
które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: info@pomost-nadziei.pl lub
zadzwoń pod numer 694 848 137 Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli
odpowiednio Cię zidentyfikować.
VII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem do uzyskania przez Twoje dziecko statusu
podopiecznego Fundacji.
Jeżeli nie podasz danych, to Fundacja nie będzie mogła świadczyć pomocy na rzecz
Twojego dziecka.
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