INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (“
RODO”)1, przekazujemy
informację na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja RatujemyZwierzaki.pl z siedzibą
w Poznaniu (61-894), Plac Władysława Andersa 3, adres email: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl
(„Fundacja” lub „Administrator”).
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Fundacja wyznaczyła inspektora ochrony danych (tzw. IOD).
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację,
możecie się Państwo skontaktować z naszym IOD w następujący sposób:
1)

przesyłając email na adres: iod@ratujemyzwierzaki.pl

2)

pisemnie, pocztą na adres: Fundacja RatujemyZwierzaki.pl, Plac Władysława Andersa 3,
61-894 Poznań.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy
Fundacją a podmiotem (np. fundacją, stowarzyszeniem, spółką), w którym pełnicie Państwo funkcję
członka organu (np. Zarządu) lub jesteście Państwo jego pracownikiem, współpracownikiem
lub wolontariuszem. Przedmiotem wspomnianej umowy jest założenie i prowadzenie dla podmiotu,
w imieniu lub na rzecz którego Państwo działacie, konta w internetowym portalu
RatujemyZwierzaki.pl oraz umożliwienie korzystania z dostępnych w ramach tego konta
funkcjonalności.
Podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Fundacji polegających na możliwości
kontaktowania się lub dokonywania ustaleń z przedstawicielami podmiotu, który założył w portalu
RatujemyZwierzaki.pl konto, celem prawidłowej realizacji umowy oraz możliwości ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I PROFILOWANIE
W celu prawidłowej realizacji umowy, o jakiej mowa wyżej, przetwarzamy następujące kategorie
Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, pełniona funkcja w podmiocie, w imieniu lub na rzecz
którego Państwo działacie, dane identyfikujące taki podmiot, Państwa adres email oraz numer
telefonu, podane w portalu RatujemyZwierzaki.pl.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
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Rozporządzenie 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
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Państwa dane osobowe, w przypadku gdy działacie Państwo w imieniu lub na rzecz podmiotu, który
posiada konto w portalu RatujemyZwierzaki.pl, mogą zostać objęte publicznym profilem takiego
podmiotu lub publicznie dostępną treścią zbiórki prowadzonej w ramach RatujemyZwierzaki.pl.
Do publicznej promocji profili i zbiórek Fundacja wykorzystuje różne kanały komunikacji, w tym
media tradycyjne, media społecznościowe, serwisy internetowe oraz komunikację emailową.
Prowadzenie portalu wymaga korzystania przez nas z usług wyspecjalizowanych podmiotów,
głównie dostawców usług. Są to podmioty świadczące dla nas, m.in. następujące usługi:
1) księgowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytowe,
2) informatyczne, w szczególności:
a) udostępnienia oprogramowania,
b) programistyczne,
c) hostingu danych,
d) badania zachowań i preferencji użytkowników portalu RatujemyZwierzaki.pl,
e) monitorowania i raportowania błędów w portalu Ratujemyzwierzaki.pl,
f) wysyłania wiadomości email,
g) sieciowe;
3) promocyjne;
4) pocztowe (np. Poczta Polska), kurierskie.
Podmioty te, o ile przetwarzają Państwa dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie
zawartych z nami umów powierzenia i na równi z Fundacją są zobowiązane do ochrony Państwa
danych osobowych.
Państwa dane udostępniamy także w niezbędnym zakresie członkom organów, pracownikom
i współpracownikom Fundacji oraz jej wolontariuszom.
W wybranych przypadkach korzystamy z usług podmiotów, których świadczenie usług na naszą
rzecz wiąże się z przekazaniem Państwa danych osobowych poza EOG (do państw trzecich). Fundacja
zapewnia wówczas odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez podmiot, w imieniu
lub na rzecz którego podejmujecie Państwo działania, konta w portalu RatujemyZwierzaki.pl
lub bezpośrednio wobec Fundacji oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej
umowy zawartej z ww. podmiotem.
Państwa dane objęte publicznie dostępnymi treściami będą przetwarzane do czasu wniesienia
sprzeciwu.
PAŃSTWA UPRAWNIENIA
Przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”);
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
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5)

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa
szczególną sytuację.

Mogą też Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych („Prezes UODO”). Poniżej podajemy dane kontaktowe, umożliwiające kontakt z
Prezesem UODO:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa lub przez podmiot, w imieniu lub na rzecz którego podejmujecie Państwo
działania, Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej
realizacji umowy z takim podmiotem.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Fundacja nie podejmuje w oparciu o Państwa dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym
profilowania.
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