
 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) 
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

 

Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych Podopiecznych Fundacji oraz ich Przedstawicieli ustawowych jest 
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” z siedzibą w Szklanej, Szklana 1, 83-334 
Miechucino. W Fundacji został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się 
skontaktować pod adresem mailowym: iod@usmiechdziecka.com.pl lub listownie na adres: Szklana 1, 83-
334 Miechucino. 

 

Cele  przetwarzania 

Przetwarzamy  dane osobowe: 
1. w celu rozliczenia się z przyznanych dotacji, subwencji, dofinansowań, w celu udzielenia wsparcia przez 

Fundację (jako organu prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy) dla Wychowanka oraz w 
celu wypełnienia innych obowiązków organu prowadzącego; 

2. na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, wynikającego m.in. z przepisów 
podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości; 

3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora: 
a. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego 

interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; 
b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 

naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu. 
Przetwarzamy dane osobowe w zakresie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego przez okres 
wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem 
cywilnym. 
 

Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane 

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa 
firmy, NIP, REGON, dane kontaktowe (adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny, nr telefonu, 
adres e-mail), inne dane niezbędne do wypełnienia obowiązków rachunkowych (numer rachunku bankowego, 
dane dotyczące transakcji). 
 

Kategorie odbiorców danych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji państwowej oraz organy wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie w jakim obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa. Nie przekazujemy 
danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek. 

 

Okres przechowywania danych  

Dane osobowe Darczyńcy będą przechowywane okres wynikający z przepisów prawa, m.in. rachunkowych.  

 
 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU  
DANYCH DARCZYŃCÓW FUNDACJI  



Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do danych osobowych, 
 prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w 

przypadkach, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. O ile jest to technicznie możliwe, przeniesienia danych może nastąpić do innego 
administratora. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są 
przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody, 

 prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w pewnym zakresie niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego wyznaczonego przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, 
prawem cywilnym.  
Fundacja nie przekazuje danych innym podmiotom na ich własny użytek, nie przetwarza danych poza 
obszarem Europejskiego Obszaru. Gospodarczego oraz nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych 
w tym profilowania. 
 

 


