Realizacja obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych zbieranych
i przetwarzanych przez FDDS.

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO.
Do czasu wejścia w życie RODO przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe na podstawie ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Po 25 maja 2018 r. taka podstawą jest oprócz ustawy,
w/w rozporządzenie.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie co najmniej jednego
z czterech warunków wskazanych przez RODO: art. 6 a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
art. 6 b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
art. 6 d - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
lub innej osoby fizycznej, art. 6 pkt f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych
oraz ich właściwego zabezpieczenia realizuje Politykę Ochrony Danych Osobowych, obowiązującą
wszystkich pracowników oraz współpracowników FDDS.
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.
2. Administratorem
Bezpieczeństwa
Informacji
jest
Justyna
Podlewska,
e-mail:
daneosobowe@fdds.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych FDDS odbywa się na podstawie co najmniej czterech
warunków wskazanych przez RODO: art. 6 a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów; art. 6 pkt f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, art. 6 b - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
art. 6 d - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji misji czyli zapewnienia wszystkim dzieciom
bezpiecznego dzieciństwa i traktowania ich z poszanowaniem ich godności i podmiotowości
oraz w celu ochrony przed krzywdzeniem fizycznym i emocjonalnym, zaniedbaniem oraz
wykorzystywaniem seksualnym.
5. Dane osobowe są przetwarzane również w celu pozyskiwania funduszy na działalność
Fundacji.
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6. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym
i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom,
zgodnie z zapisami umowy oraz zleceniodawcom i podwykonawcom w celu realizacji usługi.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu likwidacji Fundacji lub złożenia przez osobę,
której dane dotyczą sprzeciwu.
8. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane podlegają usunięciu lub anonimizacji,
po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem
w formie elektronicznej bazy danych.
10. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej
wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem szkolenia@fdds.pl
lub telefonem (22) 616 16 69. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania swoich danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 przenoszenia swoich danych osobowych.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie
Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

