Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla użytkowników Infolinii
Uprzejmie informujemy, że rozmowy telefoniczne nie są nagrywane. Niemniej jednak w trakcie
prowadzenia rozmowy przekazujecie Państwo dane osobowe, które będą przetwarzane przez następujące
podmioty:
1.
Jeżeli rozmowa jest prowadzona z pracownikiem Fundacji – administratorem będzie Fundacja Moc
Pomocy (klauzula informacyjna znajduje się poniżej);
2.
Jeżeli rozmowa jest prowadzona z menedżerem rehabilitacji, psychologiem lub prawnikiem –
administratorem będą ww. podmioty. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych przez ww. podmioty zgodnie z art. 14 RODO znajduje się pod linkiem
www.fundacjamocpomocy.pl.
Administrator
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Moc Pomocy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Litewska 2
lok. 68, 51-354 Wrocław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem
KRS: 0000769935, posiadająca nr REGON: 382548213 oraz nr NIP: 895-220-23-24.
Dane kontaktowe Administratora
Z Administratorem można skontaktować się:
a) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@fundacjamocpomocy.pl,
b) pisemnie pod ww. adresem,
c) telefonicznie pod numerem: 881 035 005.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z IOD mogą się Państwo skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw, jakie
Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Z IOD można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@fundacjamocpomocy.pl
Cele przetwarzania, podstawa prawna
Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) prowadzenia konwersacji i udzielania wszelkich informacji związanych z działalnością Fundacji –
podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, a więc art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, a mianowicie
ustalenia, zabezpieczenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności
Fundacji - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Okres przechowywania danych
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń wskazany w przepisach prawa cywilnego.
Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania, jeżeli przepisy
prawa tego wymagają.
Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Uprzejmie informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych
osobowych:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. Prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Państwa

dane, dysponują Państwo prawem żądania ich usunięcia),
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
Państwem działań, jeżeli w Państwa opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je
bezpodstawnie),
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (posiadają Państwo prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinni
Państwo wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas
przetwarzania objętego sprzeciwem. Nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych
w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne
wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń),
6. Prawo do przenoszenia danych (przysługuje Państwu prawo do otrzymania od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
dane osobowe, które dostarczyli nam na podstawie umowy lub zgody; mogą Państwo zlecić nam
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzicie Państwo, że przetwarzamy
dane niezgodnie z prawem, mogą złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady odnoszące się do realizacji wymienionych uprawnień zostały szczegółowo opisane w art. 16-21
RODO. Jednocześnie wskazujemy, że w każdym przypadku przysługiwać Państwu będzie, w sytuacji
uznania przez Państwo, że przy przetwarzaniu danych osobowych doszło z naszej strony do naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla udzielenia informacji. Niepodanie danych
może skutkować uniemożliwieniem realizacji celu, dla których dane są przetwarzane.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

