Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia 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 (dalej: „RODO”), informujemy Cię, że przetwarzamy
Twoje dane osobowe. Szczegóły przetwarzania są następujące:
1.

Administrator danych osobowych
My, Fundacja Onkologiczna Rakiety z siedzibą w Warszawie przy Al. Rzeczypospolitej
2 lok. U-2, 02-972 Warszawa (dalej: „Fundacja” lub „Fundacja Onkologiczna Rakiety ),
jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

2.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący
sposób:
a) elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@fundacjarakiety.pl;
b) telefonicznie pod nr tel. +48 22 299 29 28;
c) pisemnie na adres biura: Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U2, 02-972 Warszawa.

3.

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane:








4.

w celu realizacji warunków Regulaminu Udzielania Pomocy przez Fundację
Onkologiczną Rakiety oraz Porozumienia o udostępnieniu rachunku bankowego na
podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. l lit. a i b RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. l lit. f RODO);
w celu badania satysfakcji podopiecznych i określania jakości naszej pomocy, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania Ci przez nas pomocy i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą
profilowania (co wyjaśniamy dalej), naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art.. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:








podstawowe dane identyfikacyjne,
dane identyfikacyjne przekazane przez organy publiczne (np. OPS/MOPS/GOPS,
Urząd Pracy),
szczegóły dotyczące innych członków rodziny i domowników,
dane dotyczące zamieszkania,
dane dotyczące zdrowia fizycznego,
dane dotyczące zdrowia psychicznego.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zaliczane do „szczególnych kategorii”, tj.
dotyczące Twojego zdrowia, które podlegają wyjątkowej ochronie i potrzebujemy
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Twojej wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.
5.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym
podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa i porozumień, w
szczególności Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym cele statutowe i organizacyjne Fundacji, w tym firmie księgowej,
prawniczej, informatycznej, partnerom Fundacji oraz innym dostawcom usług dla
Fundacji.

6.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

7.

Okres przechowywania danych




8.

Twoje dane pozyskane w związku z przyjęciem do grona Podopiecznych
Fundacji Onkologicznej Rakiety przetwarzamy do końca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń z porozumienia, nie dłużej niż to wynika z przepisów o
archiwizacji;
Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu
bezpośredniego w celu realizacji potrzeb statutowych Fundacji, aż zgłosisz
sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli
przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że
się zdezaktualizowały.
Twoje prawa
Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego,
abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
d) ograniczenia przetwarzania danych: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
i wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie
chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem
przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
- sprzeciw „marketingowy": masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli
skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
- sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: masz prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w
celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do
sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś nam wówczas
wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia
zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy
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przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw
lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
f) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś. Możesz
też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że
przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili
masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie
internetowej pod adresem: https://www.fundacjarakiety.pl. W celu wykonania swoich
praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@fundacjarakiety.pl, zadzwoń pod numer
telefonu +48 22 299 29 28 lub udaj się do naszego biura. Pamiętaj, przed realizacją
Twoich uprawnień będziemy musieli Cię zidentyfikować.
9.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jeżeli nie
podasz nam Twoich danych osobowych możemy odmówić realizacji części lub
wszystkich warunków, w tym pomocy opisanej w Regulaminie Udzielania Pomocy
przez Fundację Onkologiczną Rakiety i Porozumieniu o udostępnieniu rachunku
bankowego.

10.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji/profilowaniu
Podane przez Ciebie dane nie będą
podejmowania decyzji.

podstawą do zautomatyzowanego

Podane przez Ciebie dane będą profilowane. Profilowanie to dowolna forma
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów
pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (zob.
art. 4 pkt 4 RODO).
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