
 

 

 

 

Definicje 

Podopieczny – oznacza osobę, która na mocy podpisanego Porozumienia staje się Podopiecznym Fundacji, a 
także inne osoby, którym Fundacja udziela wsparcia zgodnie z celami Fundacji . 
Przedstawiciel ustawowy – oznacza osobę reprezentującą Podopiecznego zgodnie z przepisami,  
w szczególności rodzic lub opiekun prawny.  
Fundacja – oznacza Fundację  Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” z siedzibą w Szklanej. 

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 

Jako administrator będziemy przetwarzać  dane: 
1. w celu realizacji zadań statutowych Fundacji, a więc działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, udzielanie 

wsparcia rodzicom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji -  w tym celu przetwarzane są także dane 
dotyczące zdrowia. 

2. w celu udostępnienia dla Podopiecznego subkonta w Bank. 
3. w celu organizacji zbiorek, akcji charytatywnych na rzecz Podopiecznych. 
Podstawą przetwarzania danych w celach wskazanych w pkt. 1-3  jest  art. 6 ust. 1 lit. b, d, e RODO – wykonanie 
umowy, ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, , wykonywanie zadań realizowanych w 
interesie publicznym oraz art. 9 ust. 2 pkt. D RODO – przetwarzanie dokonuje się w ramach uprawnionej 
działalności prowadzonej przez Fundację. 
4.  w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym także w celu udokumentowania i rozliczenia otrzymanych 

dotacji, subwencji, dofinansowań i  darowizn. Podstawą przetwarzania danych jest  6 ust. 1 lit. c RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

5.  w celach związanych z odpowiednim doborem form pomocy dla Podopiecznych,  zapewnieniem im 
bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej – w tym celu przetwarzane są także dane dotyczące zdrowia. 
Podstawą przetwarzania danych jest   art. 6 ust. 1 lit. d, e RODO –ochrona żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą, , wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym oraz art. 9 ust. 2 pkt. D RODO – 
przetwarzanie dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej przez Fundację. 

6. w celu związanym z informowaniem o działalności Fundacji i w celach promowania jej działalności, m.in na 
stronie internetowej, portalach społecznościowych, w lokalnej prasie, tylko o ile Podopieczny lub 
Przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO – zgoda Przedstawiciela, 
zgoda może być w każdym czasie wycofana). 

7. w celach archiwalnych i statystycznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO  – uzasadniony interes 
Administratora). 

8. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO – uzasadniony interes Administratora). 

  

INFORMACJE O PRZETWARZANIU  
DANYCH PODPOPIECZNYCH FUNDACJI  
I ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH  



Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane 

W Fundacji przetwarzane są: 

 następujące dane Podopiecznego: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pesel, data  
i miejsce urodzenia), dane adresowe (adres zamieszkania), dane rodziców, dane  
o władzy rodzicielskiej (w szczególności o ograniczeniu lub pozbawieniu), sytuacja materialna Podopiecznego 
i jego rodziny, informacja o stanie zdrowia Podopiecznego, wizerunek;  

 następujące dane Przedstawiciela ustawowego: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pesel, nr dowodu 
osobistego), dane adresowe (adres zamieszkania, korespondencyjny), dane kontaktowe (numer telefonu, 
adres e-mail), dane o władzy rodzicielskiej, dane o sytuacji materialnej; 

 

Kategorie odbiorców danych 

Dane mogą zostać przekazane: 

 organom nadzorczym oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawnych są uprawnione do 
uzyskania tych informacji, m.in jednostki samorządu terytorialnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, inne 
jednostki przyznające dofinansowania i dotacje, kuratorzy, sądy; 

 Bankom w celu udostępnienia subkonta;  

 jednostkom, którym zlecamy wykonanie usług, np. informatycznych, hostingowych, prawnych, audytorskich.  

 

Okres przechowywania danych  

Dane osobowe Podopiecznego i Przedstawiciela ustawowego będą przechowywane przez  okres w jakim 
Podopieczny pozostaje pod opieką Fundacji,  a po tym okresie przez czas w jakim mogą ujawnić się potencjalne 
roszczenia oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, m.in. rachunkowych.  
W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Przedstawiciela ustawowego, Placówka przetwarza dane 
do czasu wycofania zgody. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Osobom, których dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Placówkę, przysługują  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, prawo do 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 wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli podstawą przetwarzania była zgoda podmiotu danych lub 
Przedstawiciela ustawowego,  

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

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych Podopiecznego oraz jego Przedstawiciela ustawowego jest dobrowolne, jednakże konieczne aby 
mieć status Podopiecznego Fundacji oraz aby Fundacja mogła udzielić wsparcia Podopiecznemu. 
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. 


