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KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r.  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 94/46/WE (w niniejszym dokumencie
zwanych „RODO”), chcemy poinformować Państwa w jaki sposób i na jakich zasadach
przetwarzane ą Państwa dane osobowe.

Administrator Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
„Podaj Dalej” z siedzibą w Częstochowie przy ul. Limanowskiego 45.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować
w sprawach dotyczących ochrony własnych danych osobowych.  W każdym momencie
możecie  Państwo  skierować  zapytanie  pod  adres  mailowy,  który  widnieje  na  naszej
stronie  internetowej:  www.stowarzyszeniepodajdalej.pl.  Mogą  Państwo  również
skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora. 

Dobrowolność
Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko
do czasu określonego u umowach, zgodach, oświadczeniach, oraz przepisów prawa.
Przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili  poprzez
złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w formie mailowej lub innej.

Cele przetwarzania danych osobowych:
1. Informowanie o działaniach Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

oraz  prowadzenie  działań  marketingowych  (podstawę  prawną  przetwarzania
danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO).

2. Udzielanie  pomocy  rzeczowej  i/lub  finansowej  przez  Stowarzyszenie  Pomocy
Potrzebującym „Podaj Dalej”, zgodnej z misją organizacji.

3. Wykonywanie  ciążących  na  Stowarzyszeniu obowiązków  prawnych,  w  tym
rozpatrywanie  składanych  przez  Państwa  reklamacji  oraz  udzielanie  na  nie
odpowiedzi  na  zasadach  przewidzianych  przepisami  (podstawą  prawną
przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO).

4. Cele związane z wykryciem nadużyć i zapobieganiem im oraz  w celu oferowania
Państwu bezpośrednio  naszych produktów i  usług,  tzw. marketing bezpośredni,
(podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli
przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  naszych  prawnie
uzasadnionych interesów.

5. Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.
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Udostępnianie danych innym podmiotom
Państwa  dane  osobowe  możemy  udostępniać  także  innym  podmiotom,  z  którymi
współpracujemy, wyłącznie w ramach wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
lub  realizacji  naszych  prawnie  uzasadnionych  interesów.  W  tym  celu  na  podstawie
zawartych  umów  o  powierzenie  danych  osobowych  oraz  przepisów  powszechnie
obowiązujących  podmioty  te  mogą  przetwarzać  Państwa  dane  osobowe  w  zakresie
niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych
umów.  Jako  administrator  Państwa  danych  osobowych  zapewniamy  prawidłowość
przetwarzania  danych  osobowych  także  po  stronie  podmiotów,  którym  przekażemy
Państwa dane osobowe.

Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do
realizacji wskazanego celu, czyli:

1. na czas trwania umowy lub na czas wskazany bezpośrednio w jej treści, a także
na czas niezbędny do wykonania wszelkich rozliczeń z nią związanych (dotyczy
danych związanych z zawartą umową),

2. na czas wskazany w treści zgody,
3. na  czas  niezbędny  do  przeprowadzenia  wszelkich  procesów  pozwalających  na

wykrycie nadużyć i wprowadzenie tzw. mechanizmów prewencyjnych mających na
celu zapobiegnięcie ich ponownemu występowaniu,

4. inne  terminy  wynikające  z  przepisów  prawa  (dotyczy  danych  niezbędnych  do
wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych).

Prawa powierzających dane osobowe:
1. Prawo  dostępu  do  danych  oraz  możliwość  otrzymania  ich  kopii  (na  pisemny

wniosek).
2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych.
3. Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych, w sytuacji:

a) gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
lub w inny sposób przetwarzane,

b) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, podczas gdy nie zachodzą żadne

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
d) gdy dane są przetwarzane niezgodne z prawem,
e) konieczności usunięcia danych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego

przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim.
4. Prawo  do  żądania  usunięcia  przetwarzanych  danych  nie  ma  zastosowania

w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy

prawa europejskiego lub prawa polskiego,
c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
6. Prawo  do  przenoszenia  danych  (do  innego  administratora  danych  lub

bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO).
7. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  instytucji  publicznej

odpowiedzialnej za ochronę praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.
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