INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z KONTAKTEM Z FUNDACJĄ SŁUŻBY RODZINIE „NADZIEJA”:
Tematów kontaktu może być bardzo wiele (prośba o pomoc skierowana do Fundacji; kontakt z Darczyńcami,
Sponsorami oraz Podatnikami, którzy przekazali Fundacji swój 1% podatku; realizacja zawartych umów
z Fundacją, współpraca biznesowa itd.). Dlatego poniższa informacja ma charakter ogólny. Jej szczegóły
zależą od tematu kontaktu. Stąd jeśli potrzebujesz bliższych informacji, zwróć się do nas (nasze dane
kontaktowe w stopce poniżej).
1.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administrator em jest Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”, organizacja pożytku publicznego
(FundacjaNadzieja.org; nasze dane kontaktowe w stopce poniżej).
Fundacja działa w ramach centrum charytatywnego w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a (kod: 93-162).
To pięć podmiotów o wspólnym celu, adresie, skupionych wokół jednej strony www (csr.org.pl):
(a) Centrum Służby Rodzinie, w tym jego jednostki: (b) Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, (c) Dom
Samotnej Matki oraz (d) Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Archidiecezjalnej Łódzkiej. Jeśli więc
Państwa mail lub telefon dotyczy obszaru działań powyższych jednostek a nie Fundacji, możemy
przekierować go do tej jednostki. W tym zakresie współadministrat ora mi danych są te wszystkie
jednostki. Za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO odpowiada ta jednostka, w której obszarze
leży sprawa z kontaktu.

2.

W jakim celu przetwarzamy dane i na jakiej podstawie prawnej? Skąd mamy Państwa dane, jakie
to dane?
To wszystko zależy od tematu kontaktu. Przykładowo, jeśli kontaktujemy się z Państwem:
- w sprawie przesłanej do nas prośby o pomoc – celem przetwarzania będzie prowadzenie
działalności pożytku publicznego tj. udzielanie odpowiedzi na prośby o wsparcie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz umożliwienie nam sprawozdania się wobec organów
publicznych z prowadzenia działalności pożytku publicznego (podstawa prawna przetwarzania:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Państwa dane osobowe uzyskamy bezpośrednio od Państwa. Może to być
np. imię, nazwisko, adres mailowy i opis sprawy.
- w sprawie współpracy biznesowej – celem przetwarzania jest kontakt z Państwem
ws. tej współpracy, w tym w szczególności przesyłanie: komunikacji o naszej działalności pożytku
publicznego, propozycji wsparcia naszych Podopiecznych, podziękowań za wsparcie, informacji
o wykorzystaniu przekazanego wsparcia, raportów ze wspólnych działań, życzeń świątecznych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dane osobowe Państwa przedstawicieli uzyskamy
ze źródeł publicznie dostępnych (np. prasa, strona internetowa firmy, KRS) lub w toku uprzedniego
kontaktu z Państwem. Mogą to być np. imię, nazwisko, stanowisko i adres służbowy: pocztowy
lub elektroniczny. Jeśli podadzą nam Państwo inne dane – będziemy przetwarzać także i te dane.

W każdym razie, kontakt z Państwem, w szczególności korespondencję, będziemy archiwizować
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO): bez historii kontaktu trudno o autentyczną komunikację.
3. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Niekiedy podanie danych będzie: całkowicie dobrowolne (np. w przypadku prośby o pomoc skierowanej
do Fundacji), wymogiem ustawowym (np. w przypadku spraw księgowych), umownym (np. w przypadku
potrzeby aktualizacji danych zawartej umowy) lub warunkiem zawarcia umowy (np. w przypadku chęci
zgłoszenia się jako uczestnik do naszego projektu pomocowego). W każdym razie, bez podania przez
Państwa swoich danych kontakt z nami może być niemożliwy.
4. Kto może być odbiorców Twoich danych?
Odbiorcami Państwa danych mogą być: (a) podmioty z centrum charytatywnego przy ul. Broniewskiego
1a w Łodzi (zob. pkt 1 powyżej); (b) nasi pracownicy i wolontariusze (którzy zajmują przetwarzaniem
danych), (b) nasi podwykonawcy (firmy świadczące usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie,
księgowe, prawne, bankowe), (c) nasze organy nadzorcze (np. organy publiczne, które mają prawo
do kontrolowania naszej działalności).
5. Jak długo będziemy przechowywać dane?
Państwa dane chcemy przetwarzać przez czas wyznaczony powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa albo do czasu ustania kontaktu, chyba że wcześniej sprzeciwią się Państwo dalszemu
przetwarzaniu danych.
6. Jakie mają Państwo prawa?
Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; w przypadku podmiotów
z pkt 1a-d powyżej – Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; adres: skwer kard. Stefana
Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa; w takiej sytuacji wpierw zachęcamy do kontaktu z nami.
7.

Czy można sprzeciwić się przetwarzaniu danych?
Oczywiście. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z obecności w naszej bazie archiwum
kontaktu. Prosimy wówczas o kontakt z osobą, z którą Państwo kontaktowali się lub mail na adres
fundacja@csr.org.pl.

