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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Polityka Prywatności 

Fundacja „Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara” 
 

Szanowni Państwo, 

Szanując Państwa prawa wynikające z 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporz ądzenie o 
Ochronie Danych”), prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PA ŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara, NIP: 6392016854, REGON: 
382117200, KRS: 0000763937 z siedzibą w Kornicach. Mogą się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres: Kornice, ul. Spacerowa 
4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego 
Inspektora Ochrony Danych, pisząc na ww. adres w Kornicach. 

 

JAKIE DANE B ĘDĄ PRZETWARZANE? 

Fundacja „Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara” będzie przetwarzała poniższe dane: 

1. Imię i nazwisko 

2. Adres zamieszkania  

3. Numer telefonu 

4. Adres e-mail 

 

KOMU MO ŻEMY PRZEKAZA Ć DANE OSOBOWE? 

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. 
dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. 
sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane mogą zostać 
również przekazane innym podmiotom celem wypełnienia obowiązków prawnych .  

 

JAKIE MAJ Ą PAŃSTWO PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

Mają  Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą 
Państwo również skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać 
bezpośrednio na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej. 
 
W przypadku przekonania, że Państwa prawa zagwarantowane przepisami wymienionego wyżej Rozporządzenia są łamane, mają 
Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z 
procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). 

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do 
wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. 
 

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH 
OSOBOWYCH? 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Fundację dla celów związanych z: 

1. Wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, art. 6 ust. 1 
litera c. 
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2. Wypełnieniem obowiązków księgowo - rachunkowych: 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

 

3. Wypełnieniem obowiązków prawnych wynikających z tytułu prowadzenia fundacji: 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 

Dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa (np. adres IP) dotyczące osób odwiedzających serwis internetowy Fundacji, zebrane za 
pomocą wyżej wspomnianego narzędzia „Google Analytics”, wykorzystujemy przede wszystkim w celu analizy ruchu sieciowego (do 
celów statystycznych). 

 

JAK DŁUGO B ĘDZIEMY PRZETWARZA Ć DANE OSOBOWE? 

Podstawą przetwarzania jest wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa, 
wypełnienie obowiązków księgowo – rachunkowych oraz obowiązków prawnych wynikających z tytułu prowadzenia fundacji.           
Dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania ww obowiązków, a po tym czasie przez okres odpowiadający 
okresowi przedawnienia roszczeń. Administrator zastrzega możliwość wydłużenia okresu przetwarzania danych osobowych w 
przypadku wystąpienia ewentualnego roszczenia przeciwko Fundacji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie 
dane osobowe zostaną usunięte. 

PRZEKAZANIE DANYCH DO PA ŃSTW TRZECICH? 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały opisane w polityce 
prywatności, którą możecie Państwo znaleźć na stronie fundacjakornice.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


