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Polityka prywatności
Dnia 25 maja weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119, s. 1).
W związku ze zmianą przepisów europejskich zostały do nich dostosowane zasady Fundacji postępowania
z danymi osobowymi.
Informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie,
ul. Balkonowa 3/36, 03-329 Warszawa, KRS-0000140007, NIP-5242446570, REGON-015295529,
kontakt: tel.: 22 614 15 28, e-mail: fundacja@pomocdzieciom.eu, adres korespondencyjny:
ul. Radzymińska 326 l. 231 05-091 Ząbki. Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy poprzez
powyższe dane.
2. Przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych danych oraz zgoda na wykorzystanie
wizerunku mogą być wykorzystane jedynie:
a. w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia zbiórek środków na pomoc,
b. do przekazania środków na pomoc,
c. do wykorzystania w ogłoszeniach prasowych, radiowych i telewizyjnych,
d. do wykorzystania w publikacjach, materiałach informacyjnych, plakatach i stronach
internetowych mediów, w tym społecznościowych,
e. do promocji działalności statutowej Fundacji.
f. do przepływu niezbędnych informacji pomiędzy stronami umowy.
3. Osoby współpracujące z Fundacją mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikające z nieprawidłowości
podanych danych.
5. Osoby współpracujące z Fundacją mają prawo zażądać od Fundacji usunięcia danych poprzez wysłanie
oficjalnego pisma na adres biura Fundacji.
6. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
7. W celu realizacji zadań statutowych Rodzic/Opiekun prawny lub Podopieczny po osiągnieciu
pełnoletności oraz inne osoby współpracujące z Fundacją wyrażają zgodę na przekazywanie
i wykorzystanie niezbędnych danych osobowych przez zewnętrzne podmioty przetwarzające dane
z zachowaniem poufności i celów przetwarzania (na przykład biuro rachunkowe i bank).
8. Dane Podopiecznych i ich Rodziców/Opiekunów prawnych oraz osób współpracujących z Fundacją będą
przechowywane na czas trwania umowy oraz do momentu obowiązków przechowywania danych
wynikających z przepisów prawa.
9. Rodzice/Opiekunowie oraz pełnoletni Podopieczni a także inne osoby współpracujące z Fundacją mają
prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, rozszerzenia),
ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia (patrz punkt 6).
10. Wszystkie te osoby mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona
danych osobowych w przypadku uznania, że Fundacja narusza RODO.
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