POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI POLKI MOGĄ WSZYSTKO

1.

Administrator Twoich danych osobowych
Fundacja Polki Mogą Wszystko, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa

2.

Inspektor ochrony danych Fundacji Polki Mogą Wszystko oraz jego dane
kontaktowe
Fundacja Polki Mogą Wszystko wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Fundacji Polki Mogą
Wszystko, skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:
Adres:

Daniel Wieszczycki
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Fundacja Polki Mogą Wszystko,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa

Adres email: iodo@fpmw.pl
3.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
3.1

Jeśli jesteś Beneficjentem, dane osobowe Twoje lub Twojego dziecka są
przetwarzane w celu sprawnego organizowania pomocy w ramach Fundacji,
zarówno dotyczącej adopcji, jak i leczenia lub rehabilitacji, jak i udziału w
pozostałych programach.

3.2

Jeśli jesteś Darczyńcą, Twoje dane są przetwarzane w celach rozliczeniowoksięgowych oraz w celu wysłania Ci podziękowania.

3.3

Jeśli jesteś Wolontariuszem, Współpracownikiem, Koordynatorem Programu,
Opiekunem programu, Osobą kontaktową we współpracującej z Fundacją
Placówce lub Firmie (np. sponsorującej Program), Twoje dane są przetwarzane w
celu sprawnego kontaktu pomiędzy osobami zaangażowanymi w poszczególne
programy i Fundacją oraz w celu sprawnej realizacji zadań Fundacji.

3.4

Jeśli jesteś Osóbą zgłaszającą inną osobę do naszego programu, Twoje dane są
przetwarzane w celu realizacji Twojego zgłoszenia.

3.5

Jeśli przeglądasz naszą stronę internetową, Twoje dane są przetwarzane w celach
statystycznych oraz w celu poprawy funckjonowania strony, z uwzględnieniem jak
najlepszego dostosowania strony do potrzeb Osób przeglądających.

3.6

4.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania
zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora
danych.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
4.1

Jeżeli jesteś Osobą współpracującą z Fundacją Polki Mogą Wszystko,
Wolontariuszem, Koordynatorem programu czy Opiekunem programu, czy Osobą
kontaktową w Placówce współpracującej czy Firmie współpracującej, np.
sponsorującej program, Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym ta
współpraca, wolontariat, program, sponsoring, czy inna potrzeba pozostawania w
kontakcie będą trwały, a potem wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane
w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych,
rozliczeniowo-księgowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku
dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu
celów.

4.2

Jeżeli jesteś Beneficjentem lub Rodzicem/Opiekunem Beneficjenta, dane Twoje
lub Twojego dziecka będą przetwarzane przez okres, w którym Wasze
uczestnictwo w programie lub nasze wsparcie będą trwały, a potem wyłącznie,
jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np.
przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowo-księgowych lub w celu
dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez
okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

4.3

Jeżeli jesteś Darczyńcą, Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie, kiedy
jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. w czasie
potrzebnym do wysłania podziękowania, w celu obsługi ew. reklamacji, a potem
wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa
np. przetwarzanie w celach rozliczeniowo-księgowych, czy statystycznych. W
takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do
realizacji tego typu celów.

4.4

Jeżeli jesteś Osobą zgłaszającą, Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w
którym będzie to niezbędne do prawidłowego obsłużenia Twojego zgłoszenia, w
tym w celu kontaktu, jeśli podane informacje wymagają doprecyzowania, a potem
wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa
np. przetwarzanie w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń. W
takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do
realizacji tego typu celów.

4.5. Jeżeli jesteś Osobą przeglądającą stronę internetową Fundacji, Twoje dane będą
przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia
korzystania przez Ciebie ze stron Fundacji.
5.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
5.1

Jeżeli jesteś Beneficjentem lub Rodzicem/Opiekunem Beneficjenta, dane Twoje
lub Twojego dziecka są przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. e) 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 („RODO”) - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - 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;

6.

5.2

Jeżeli jesteś Wolontariuszem lub Osobą współpracującą, Twoje dane
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - 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;

5.3

Jeżeli jesteś Koordynatorem programu, Opiekunem programu, Osobą zgłaszającą
lub Osobą kontaktową we współpracującej z Fundacją Placówce lub Firmie, Twoje
dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

5.4

W przypadku, jeżeli w celu realizacji naszych zadań potrzebujemy przetwarzać
szczególne kategorie danych np. dane o stanie zdrowia Twojego lub Twojego
dziecka, to podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 9 ust.
2 lit. d) RODO - przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności
prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, pod
warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie osób utrzymujących z nim stałe
kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza
tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą.

5.5

Jeżeli chodzi o Osoby odwiedzające stronę www Fundacji, Twoje dane będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes
administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści
strony Fundacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tej strony oraz
cele statystyczne.

Wymóg podania danych
6.1

Jeżeli jesteś Beneficjentem lub Rodzicem/Opiekunem Beneficjenta, podanie
danych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do skorzystania z naszej pomocy.
W razie niepodania tych danych nie będzie można objąć Beneficjenta właściwym
programem i w praktyce realizować pomocy.

6.2

Jeżeli jesteś Osobą Współpracującą, Wolontariuszem, Koordynatorem programu,
Opiekunem programu, Osobą kontaktową we współpracującej z Fundacją
Placówce lub Firmie (np. sponsorującej Program) - podanie danych jest niezbędne
do faktycznej realizacji współpracy.

7.

8.

6.3

Jeżeli jesteś Osobą zgłaszającą, podanie danych jest niezbędne w celu
prawidłowego obsłużenia Twojego zgłoszenia, w tym w celu kontaktu, jeśli podane
informacje wymagają doprecyzowania.

6.4

Jeżeli jesteś Darczyńcą, podanie danych jest niezbędne w celach rozliczeniowoksięgowych oraz w celu wysłania Ci podziękowania.

6.5

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. jest dopasowanie treści strony
Fundacji do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tej strony oraz cele
statystyczne jest niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości strony
Fundacji.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
7.1

Twoje dane lub dane dzieci, jeżeli te dzieci korzystają z programu Fundacji mogą
być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Fundacji m.in. dostawcom usług IT, czy placówkom realizującym konkretne
programy lub zadania w ramach pomocy zapewnianej przez Fundację.

7.2

Dane mogą być przekazywane również sponsorowi danego programu, w którym
bierzesz udział, w celu weryfikacji prawidłowości przebiegu programu oraz
spółkom z grupy Edipresse Polska w celu medialnej promocji programu – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Fundacją i
wyłącznie zgodnie z poleceniami Fundacji.

7.3

Jeżeli jesteś współpracownikiem, wolontariuszem, osobą kontaktową w placówce,
w tym koordynatorem lub opiekunem programu, to Twoje dane mogą zostać
przekazane beneficjentom, ich rodzicom, osobom zgłaszającym, czy osobom,
które mają współpracować z Tobą przy wykonywanych zadaniach.

7.4

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie
zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla
potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.

9.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich
danych osobowych:
●

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

●

prawo żądania sprostowania danych

●

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

●

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,

●

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonej pomocy i
zostały wprowadzone do systemu informatycznego, możesz dodatkowo skorzystać z
poniższych praw:
●

10.

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych.

Informacja o „cookies”
10.1 Korzystając ze strony Administratora pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam
nie zadecydujesz inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych
w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez
Serwisy Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z
administracją serwerem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania
ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego
następuje połączenie).
10.2 Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang.
"cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności te
wymagające autoryzacji.
10.3 Serwisy Administratora przechowują pliki cookies na komputerach użytkowników
w celu:


lepszego dopasowania strony do potrzeb osób zainteresowanych;



tworzenia statystyk oglądalności, dla polepszenia strony,



wypełniania wniosków i aplikowania i zabezpieczania ich przed wielokrotnym
wysyłaniem przez te same osoby.

10.4 Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa
zasadnicze rodzaje tych plików:
sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika
do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej);
stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
użytkownika.

10.5 Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie,
stosujemy ich następujące rodzaje:
niezbędne do działania formularzy zgłoszeniowych i programów zapewniających
możliwość wpłat przez Internet - umożliwiające korzystanie z tych opcji, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do elementów wymagających
uwierzytelniania;
pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania
statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i
aplikacji.
10.6 Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która
spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików
cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany
może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji strony Administratora
(możliwość wysłania formularza, zgłoszenia się do programu, dokonania płatności
itp.).
10.7 Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć
m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu
przeglądarki internetowej.

