KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 2.
Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanej do nas wiadomości jest FUNDACJA ŚWIAT
DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” z siedzibą w Warszawie przy ul. Henryka I
Brodatego 53/94. Dane osobowe będą przetwarzane przez FUNDACJĘ w celu obsługi korespondencji,
w celach wynikających z treści komunikacji, w celu przesyłania wiadomości zwrotnych, a także w celach
związanych z nawiązaniem z Państwem kontaktu w przyszłości. Wskazane cele wynikają z prawnie
uzasadnionych interesów FUNDACJI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się poniżej.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia 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
(RODO), informujemy, że FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” z
siedzibą w Warszawie przy ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496 Warszawa, będzie przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe. Poniżej podajemy Pani/Panu szczegóły dotyczące tych operacji:
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE –
„MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” z siedzibą w Warszawie przy ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496
Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000668010; NIP: 5223085869; REGON: 366769932.
2. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
FUNDACJA
nie
powołała
Inspektora
Ochrony
Danych
Osobowych.
Z FUNDACJĄ można skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu +48 512 336 160, jak również
pisząc i wysyłając korespondencję pocztową na adres siedziby FUNDACJI: ul. Henryka I Brodatego
53/94, 02-496 Warszawa, oraz kontakt drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na
adres: fundacja@fundacjasdmjp2.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie
internetowej FUNDACJI (w SERWISIE) pod adresem: www.fundacjasdmjp2.pl
3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z
treści komunikacji, w celu przesyłania wiadomości zwrotnych, a także w celach związanych z
nawiązaniem z Państwem kontaktu w przyszłości. Wskazane cele wynikają z prawnie uzasadnionych
interesów FUNDACJI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. KATEGORIE DANYCH, KTÓRE PRZETWARZA FUNDACJA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez FUNDACJĘ to dane podstawowe - zwykłe, które zostały
podane przez Panią/Pana w powyższym formularzu lub w przesłanej do nas korespondencji. Jeżeli w
ramach przesyłanej korespondencji przekazujesz nam dane wrażliwe np. dane dotyczące Twojego
stanu zdrowia przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 9
ust. 2 lit. a) RODO).
5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z FUNDACJĄ
w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w zakresie administrowania stroną
internetową skierowaną, jak również świadczeniem usług hostingu.
6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane przez FUNDACJĘ do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowych.
7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim przetwarzane są dane
osobowe. Terminy przechowywania danych mogą wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów
prawnych właściwych ze względu na stosunek prawny, jaki nawiąże się między nami w wyniku
nawiązanej korespondencji. Dane osobowe zgromadzone w wyniku prowadzenia z Państwem
korespondencji będą przechowywane przez okres archiwizacji korespondencji mailowej.
8. PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA
Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, czyli otrzymania potwierdzenia od FUNDACJI
czy Pani/Pana dane są przetwarzane przez FUNDACJĘ oraz otrzymania potwierdzenia, w jaki sposób
FUNDACJA przetwarza Pani/Pana dane osobowe,
- prawo do sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez
FUNDACJĘ są nieaktualne, nieprawidłowe lub niekompletne,
- prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli nie istnieje podstawa do tego, aby
FUNDACJA je przetwarzała,
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego (prowadzonej przez FUNDACJĘ korespondencji). Jeżeli skorzysta Pani/Pan
z tego prawa FUNDACJA zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,
- prawo do cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sposób, w jaki
przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy unijnego Rozporządzenia RODO.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m.in. od celu oraz podstawy
prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z FUNDACJĄ.
W przypadku, kiedy zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również i nas. Zawsze dokładamy
wszelkich starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli zdarzy się nam popełnić błąd, będziemy
chcieli go jak najszybciej naprawić.
9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie adresu e-mail jest warunkiem
udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią
istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i
nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

