Klauzula informacyjna Fundacji #SayStop

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje
dane osobowe, jest Fundacja #SayStop (dalej „ Fundacja”, „my”) z siedzibą w Warszawie
03-468, przy ul. Jagiellońskiej 56 lok. 6A
Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych przez Fundację?
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku z
korzystaniem z pomocy Fundacji, możesz się skontaktować z Fundacją, wykorzystując
wskazane dane kontaktowe: kontakt@saystop.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby
ul. Jagiellońska 56 lok. 6A, 03 – 468 Warszawa.
Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację?
•
•
•
•
•
•

w celu realizacji umów;
w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z zadań statutowych
Administratora;
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora;
w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
w celach statystycznych, archiwalnych, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
dla celów rozliczalności wykonania obowiązków prawnych.

Fundacja jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to
niezbędne do wykonania naszych celów statutowych (na podstawie przepisów prawa oraz
naszego statutu). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie
uzasadniony interes Fundacji. Obejmuje on przekazywanie Tobie informacji, wykonywania
działań zachęcających do wsparcia Fundacji, zapewnienie obsługi Twoich reklamacji i
problemów technicznych, prowadzenie badań i analiz, ochronę lub dochodzenie roszczeń,
tworzenie statystyk, archiwizację danych oraz zapewnienie rozliczalności. W niektórych
przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być Twoja zgoda, o czym
zawsze zostaniesz poinformowany/a.
Możesz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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Czy musisz podać Fundacji swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie
wynikającym z przepisów prawa o fundacjach, prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy
udzielamy Ci wsparcia w zakresie realizacji naszych celów statutowych. Natomiast w
pozostałym zakresie, podanie nam przez Ciebie danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych?
•
•
•

•
•
•

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
(art. 15 RODO);
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
prawo do żądania usunięcia danych osobowych – nie dotyczy przypadków
określonych w art. 17 ust. 3 RODO, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, dla których
zostały przez nas zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz
uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody lub umowy;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) gdy przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez
Fundację do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak długo Fundacja przechowuje Twoje dane osobowe?
Fundacja przechowuje Twoje dane osobowe w zależności od celu w jakim zostały zebrane i są
przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Fundację reguł, zgodnie z tymi
przepisami, nie dłużej niż przez okres 10 lat o zebrania Twoich danych.

…………………………………………………….
data, podpis
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