INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 I 2
OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Fundacja ING Dzieciom z siedzibą w Wiśle przy ul. 11
Listopada 12, 43-460 Wisła (zwana dalej także: „Fundacją”) będąca właścicielem domeny
internetowej https://www.ingdzieciom.pl/, realizująca misję wyrównywania szans życiowych
dzieci i młodzieży poprzez autorskie programy społeczne, przedstawia poniższe informacje
dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ING Dzieciom, z siedzibą w
Wiśle, kod pocztowy 43-460, ul. 11 Listopada 12, Nr KRS 0000103267, strona internetowa:
https://www.ingdzieciom.pl/, adres e-mail fundacja@ingdzieciom.pl .
Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Fundację ING Dzieciom można
kontaktować się pisząc na adres e-mail zgoda@ingdzieciom.pl.
Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail w celu wysyłania wiadomości drogą e-mail informujących o działaniach
statutowych Fundacji na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia). Zgoda może być odwołana w każdej chwili w sposób korespondencyjny na
podstawie oświadczenia skierowanego na adres siedziby Fundacji ING Dzieciom, na
podstawie oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zgoda@ingdzieciom.pl lub w inny uzgodniony między stronami sposób.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania udzielonej zgody
dotyczącej wysyłania wiadomości informujących o działaniach Fundacji.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, ma
Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
Organem nadzorczym wobec Fundacji w zakresie danych osobowych jest Generalny
Inspektor Danych Osobowych lub inny organ który go zastąpi. Ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
otrzymywania wiadomości od Fundacji, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
warunkiem otrzymywania wiadomości od Fundacji. Podanie danych osobowych w tej
sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości otrzymywania wiadomości od Fundacji ING Dzieciom.
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