INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ FUNDACJĘ OPIEKUŃCZĄ IP- KWIDZYN
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Opiekuńcza IP-Kwidzyn z siedzibą przy ul.
Lotniczej 1, 82-500 Kwidzyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051280, NIP: 581-10-95-824, REGON:
170239114 (zwana dalej Fundacją).

2.

Kontakt do przedstawiciela Administratora danych jest następujący:
adres e-mail: fundacja.opiekuncza@ipaper.com
adres pocztowy: Fundacja Opiekuńcza IP-Kwidzyn, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn.

3.

Kategorie danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych uzyskanych od Pani/Pana w
związku z:
- ubieganiem się o pomoc udzielaną przez Fundację w ramach obowiązującego ją statutu,
- wspieraniem Fundacji w formie darowizn finansowych bądź rzeczowych.
Gromadzimy i wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej
działalności statutowej oraz w celu objęcia pomocą adekwatną do potrzeb jak największej ilości osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pani/Pana, w tym:
a. Dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, narodowość, miejsce i data urodzenia, płeć, zdjęcie);
b. Dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
c. Sytuacja rodzinna (stan cywilny, liczba dzieci, członkowie rodziny);
d. Status podatkowy (np. identyfikator podatkowy);
e. Informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia (np. poziom wykształcenia, zatrudnienie, nazwa
pracodawcy, wynagrodzenie);
f. Dane bankowe i transakcyjne (np. dane rachunku bankowego, wydatki).

Możemy gromadzić następujące dane szczególne chronione wyłącznie po uzyskaniu od Pani/Pana
wyraźnej uprzedniej zgody:
g. Dane dotyczące stanu zdrowia (np. w celu ustalenia kosztów leczenia lub określenia kosztu zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego bądź leczniczego).
4.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Fundację.
Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. D oraz art. 9 pkt. 2 lit d
RODO w celach: :
a. weryfikacji wiarygodności stanu materialnego lub zdrowotnego podopiecznych Fundacji,
b. podejmowania decyzji o udzieleniu bądź nie udzieleniu pomocy finansowej lub rzeczowej dla osób
fizycznych, które o taką pomoc wystąpiły,
c. przekazywania podopiecznym informacji o decyzji zarządu Fundacji w sprawie wnioskowanej pomocy,
d. realizacji finansowych lub rzeczowych świadczeń przyznanych podopiecznym,
e. realizacji innych zadań określonych statutem Fundacji,
f. spełnienie wymogów przepisów prawa w zakresie podatkowym i rachunkowym.
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g. przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania przez nas
obowiązków wynikających z przepisów prawa).
h. informowania urzędów skarbowych i zainteresowanych podopiecznych o konieczności naliczenia i
odprowadzenia podatku od spadków i darowizn (w tej sytuacji ważna jest informacja o wysokości
otrzymanej pomocy przez osoby fizyczne w określonym czasie),
i. informowania wskazanych we wniosku instytucji o rodzaju i wysokości przyznanej pomocy finansowej
np. informowaniu organizatorów turnusów rehabilitacyjnych o wysokości przyznanej pomocy
finansowej określonych podopiecznych,
j. zapewnienie obsługi usług płatniczych (w przelewach mogą wystąpić dane osobowe podopiecznych
oraz informację o przyznanej pomocy).
5.

Wymóg podania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych w punkcie 4,
powyżej. Jeśli z jakichś powodów nie podacie Państwo wymaganych danych, nie będziemy mogli
rozpatrzyć wpływających wniosków o pomoc ani potwierdzić statusu Pani/Pana występujących w roli
darczyńców.

6.

Udostępnianie danych osobowych.
Fundacja może udostępnić Pani/Pana dane osobowe:
a. podmiotom i organom, którym Fundacja jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz
organom uprawnionym do otrzymania od Fundacji danych osobowych lub uprawnionych do żądania
dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. podmiotom, którym Fundacja powierzyła wykonywanie czynności bankowych,
c. podmiotom, które wykonują na rzecz Fundacji usługi prawnicze, notarialne lub audytowe.
7.

8.

9.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (poza EOG).
Fundacja nie będzie przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.
Okres przechowywania danych osobowych.
Fundacja przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania procesu
rejestracji, rozpatrywania wniosku i realizacji przyznanego świadczenia . Jednocześnie będziemy
przechowywać dane osobowe i dokumenty przez okres wymagany do spełnienia obowiązujących
przepisów i regulacji prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Okresy, o których mowa wyniosą 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął
termin rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do wycofania zgody,
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Prawa wymienione powyżej. można zrealizować m. in. poprzez wysłanie stosownego pisma na jeden z
adresów wymienionych w pkt. 2 niniejszej informacji.

