Nasza Fundacja działa jak firma, pracująca na rzecz dobra. Zawsze bardzo ważne było dla nas bezpieczeństwo Twoich danych
oraz przestrzeganie prawa. Przepisy RODO zobowiązują nas do przekazania Ci następujących informacji:
1.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”,
organizacja pożytku publicznego (Łódź 93-162, ul. Broniewskiego 1a, www.FundacjaNadzieja.org, tel. 609 102 535,
fundacja@csr.org.pl).

2.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w celach:
a) przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
b) w celu prowadzenia analiz statystycznych/optymalizacyjnych działalności Fundacji; w celu prowadzenia archiwum
Fundacji; w przypadku zaistnienia sporów prawnych - w celu związanym z ewentualnym dochodzeniem roszczeń
lub obroną przed roszczeniami; ewentualnie w celach naukowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Nie, podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie, podanie danych jest warunkiem zawarcia porozumienia
wolontariackiego. Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość podjęcia współpracy z Tobą.

4.

Komu możemy przekazać Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w niezbędnym zakresie: (a) nasi upoważnieni pracownicy, wolontariusze,
stażyści lub praktykanci (którzy zajmują przetwarzaniem danych); (b) nasi podwykonawcy (firmy hostingowe
lub informatyczne, utrzymujące nasze systemy; Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi, kurierzy; prawnicy; audytorzy
itp.); (c) nasze organy nadzorcze (np. organy publiczne, które mają prawo do kontrolowania naszej działalności). Twoje dane
nie będą podlegały zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

5.

Jak długo będziemy przechowywać dane?
Twoje dane będą przechowywane przez okres wskazany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wyznaczony
celami przetwarzania.

6.

Jakie masz prawa?
Na zasadach wskazanych w RODO masz 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 (uodo.gov.pl, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Ciebie narusza przepisy prawa; w takiej sytuacji najpierw zachęcamy do kontaktu z nami.

7.

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych po ich podaniu?
Oczywiście. Tam, gdzie podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. Twoja zgoda) możesz ją w każdej
chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem). Tam, gdzie podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) (tj. tzw. prawnie uzasadniony interes) zawsze
możesz złożyć sprzeciw. Nie musisz tego w żaden sposób uzasadniać. Po prostu skontaktuj się z nami: poprzez SMS (609 102
535), mail (fundacja@csr.org.pl), telefon lub list. Koniecznie wskaż swoje imię, nazwisko i adres – musimy wiedzieć, że to
Ty. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcesz również napisać parę słów o powodach rezygnacji z obecności w naszej bazie

W razie zmiany któregokolwiek z w/w przepisów Twoje dane osobowe będą przetwarzane na zasadach wynikających
ze zmienionych przepisów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości – zapraszamy do kontaktu

