KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ
OCALENIE - WYDAWANIE WYPRAWEK SZKOLNYCH, REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ CARE ORAZ PRZY WSPARCIU M.ST WARSZAWA ORAZ
MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem 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, „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie,
00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315,
reprezentowana przez Zarząd.
2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 art. 6 ust. 1 lit e) RODO – realizacja zadania w interesie publicznym wynikająca ze
statutu Fundacji Ocalenie oraz
 art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, m.in. obrona przed
roszczeniami i obsługa ewentualnych reklamacji.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi procesu
wydawania wyprawek szkolnych dla dzieci, a także w celu obrony przed roszczeniami i
obsługi ewentualnych reklamacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w związku
z realizacją celów określonych w punkcie 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
- upoważnieni pracownicy Administratora;
- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na
potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy - w
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
- podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa, a
także grantodawcy przyznający Fundacji dotacje na realizację projektów, wyłącznie w celach
sprawozdawczych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu wykonywania swoich praw, właściciel/właścicielka danych może skontaktować się
Fundacją pod adresem korespondencyjnym podanym w punkcie 1 lub za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem dane@ocalenie.org.pl.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z pomocy Centrum
Pomocy Cudzoziemcom, a od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatni
kontakt z Panią/Panem, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z
korzystanie z Centrum Pomocy Cudzoziemcom oraz, w uzasadnionych przypadkach, zgodnie
z wymaganiami prawa lub grantodawców, tj. co do zasady nie dłużej niż 10 lat.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

