Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA siedziba
Fundacji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA lub
Fundacja).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
Dane osobowe Darczyńców Fundacji są przetwarzane przez Fundację Śnieżki TWOJA
SZANSA w związku z przekazanymi przez Darczyńcę środkami pieniężnymi na realizacje
celów statutowych Fundacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) 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), dalej jako: „RODO”. Dane osobowe Darczyńców są przetwarzane przez
Fundację także w celach rozliczeniowych, tj. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona przed
ewentualnymi roszczeniami, jak również kontakt z Darczyńcą w celu podziękowania za
okazane wsparcie lub w celu zapytania o możliwość wsparcia w przyszłości.
Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom,
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fundacji, w tym
Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA świadczącej na rzecz Fundacji usługi dot. prowadzenia
ksiąg, obsługi IT oraz obsługi biurowej. Ponadto Fundacja będzie udostępniać dane osobowe
innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jak długo będziemy przetwarzać dane?
Dane osobowe Darczyńców będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
rozliczeniowych obejmujący przechowywanie dokumentacji księgowej i podatkowej
wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń.
Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
▪
▪
▪
▪
▪

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu;
sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18
RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.
21 RODO;

▪

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie
Państwo
wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: Robert Bąk
Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: fundacja@twojaszansa.org.pl
Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA siedziba Fundacji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44

