INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ ZIKO DLA ZDROWIA
1.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacją Ziko dla Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków (dalej:
„Administrator”, „My”).

2.

W jaki sposób możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – jest nim Pan Jacek Skalski.
Z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych:
➢
➢

3.

drogą elektroniczną: iod@ziko.pl
korespondencyjnie pisząc na adres: IOD, Fundacja Ziko dla Zdrowia, ul. Gen. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i skąd je pozyskaliśmy?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane w związku z otrzymaniem od Państwa darowizny za pośrednictwem przelewu bankowego.
Dane pozyskaliśmy z wyciągu rachunku bankowego Fundacji ZIKO dla Zdrowia, na który zleciliście Państwo przelew.
Są to dane: numer Państwa rachunku bankowego/oznaczenie banku, w którym posiadacie rachunek, imię i nazwisko, adres, oznaczenie firmy, którą
Państwo reprezentujecie (o ile dotyczy), kwota przelewu.

4.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu na podstawie prawnej i przez okres:
4.1.

W celu realizacji zadań statutowych Fundacji Ziko dla Zdrowia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest utrzymywanie
dobrych relacji z Darczyńcami Fundacji Ziko dla Zdrowia, w tym poprzez przesyłanie podziękowań w związku z otrzymaniem przez nas darowizny;
przez okres do czasu wygaśnięcia celu lub złożenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu. W zależności, która z okoliczności wystąpi jako pierwsza.

4.2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes; przez okres do wygaśnięcia roszczeń lub
zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. W zależności, która z okoliczności wystąpi jako pierwsza.
4.3.

5.

W cel archiwizacji dowodów księgowych na podstawie obowiązku prawnego Administratora w związku z art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, przez okres 5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego Administratora.
Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi współpracujemy w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, zapewnienia
ochrony prawnej oraz podmioty zajmujące się archiwizacją dokumentów.
6.

Jakie prawa Państwu przysługują w związku przetwarzaniem przez nas danych?

Posiadacie Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile dane
osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile korzystamy z Państwa danych na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu.
Wymienione wyżej prawa mogą być ograniczone w sytuacji, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji obowiązku ustawowego lub wiąże się to z windykacją należności.
Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe
z naruszeniem prawa.
7.

Czy podanie przez Państwa danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny z wykorzystaniem przelewu bankowego.

