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Klauzula Informacyjna Fundacji Opiekuńcze Skrzydła Joanny Radziwiłł 

• Administratorem danych osobowych jest Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła 04-128 

Warszawa ul. Omulewska 19, e-mail; fundacja@fundacjajoannyradziwill.pl. Wszystkie pytania 

związane z prywatnością prosimy kierować na podany wyżej adres mailowy. 

• Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora  w celach statutowych fundacji – 

pozyskiwania środków i innych form wsparcia dla działalności Administratora, w tym uzyskiwania 

wsparcia w jako podmiot użyteczności publicznej. 

Przetwarzane dane osobowe to  imię, nazwisko, (w niektórych przypadkach firma) i dane kontaktowe 

( w tym adres email ).  

• Dane są przetwarzane na podstawie zgody- (art. 6. Ust. 1 a) Rozporządzenia (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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) – w celu przesyłania newslettera Administratora, oraz w celu i na podstawie art. 6 Ust 1 c) 

RODO – to jest gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora –  

w celach rozliczeń księgowo-podatkowych.  

• Odbiorcami danych mogą być zaufani partnerzy Administratora – podmioty  przetwarzające dane  

w celach wsparcia usług Administratora- podmioty świadczące usługi PR, prawne  IT i księgowe, które 

nie mogą przetwarzać danych osobowych dla swoich celów .    

• Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku 

udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań  ograniczających zgodę, 

 w przypadku obowiązku prawnego Administratora – przez czas trwania obowiązku.  

• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych, ich 

sprostowania,  usunięcia, sprzeciwu i ograniczenia ich przetwarzania.  

• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie 

wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć klikając w 

link ,,anulowanie subskrypcji” lub poprzez wysłanie maila na adres: 

fundacja@fundacjajoannyradziwill.pl 

• Dane nie będą profilowane w celach marketingowych.   

• Dane nie będą przekazywane do państw trzecich  ani organizacji międzynarodowych.  

• W razie zastrzeżeń do przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


