
KLAUZULA INFORMACYJNA I KLAUZULA ZGODY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informuję, 
że: 

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest FUNDACJA BICIE SERCA z siedzibą 
w Gdyni ul. Orłowska 49E, NIP: 5862329628, REGON: 36783513 wpisana do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 
0000724542.  

II.  Będziemy przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy zawartej z 
Fundacją, w tym między innymi umowy o udzielenie pomocy, umowy o udzielenie pomocy 
prawnej oraz innych umów objętych udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z 
zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.  

Fundacja nie będzie wykorzystywać Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego 
bez uzyskania szczególnej zgody.. 

III. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Fundacja 
przestanie przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, 
że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 
Pani/Pana*interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

IV.  Fundacja będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania 
umowy oraz innych form działalności statutowej, które wiążą się z koniecznością posiadania 
danych osobowych, nie dłużej jednak niż do zakończenia wykonywania czynności objętych 
umową zawartą z fundacją, przedawnienia dochodzenia ewentualnego roszczenia lub 
wykonania statutowych celów działalności Fundacji. 

V.  Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom, na 
których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia 
zastępstwa pracownika prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom 
(zleceniodawcom) Fundacji, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i 
którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

d) przenoszenia danych   

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego  

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo 
uniemożliwić należytą działalność Fundacji, w tym między innymi działalność promocyjną oraz 
statutową.  

VIII. Informuję, że Fundacja nie prowadzi żadnych działań zautomatyzowanych i 
Pani/Pana* dane nie są profilowane przeze Fundację na cele marketingowe. 



IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z 
prawem, przed jej wycofaniem. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez FUNDACJĘ BICIE 
SERCA z siedzibą w Gdyni ul. Orłowska 49E, NIP: 5862329628, REGON: 36783513 
wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 
KRS 0000724542.  

Przez cele marketingowo-promocyjne rozumie się tylko i wyłącznie realizowanie działalności 
statutowej FUNDACJI BICIE SERCA, to jest działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami 
serca oraz ich rodzin, szerzenie wiedzy o wrodzonych wadach serca, ich wykrywaniu i 
leczeniu, działanie na rzecz kardiochirurgii dziecięcej, działanie na rzecz rozwoju oddziału 
kardiochirurgii dziecięcej Gdańsk-Zaspa. 

 

Informację otrzymałam/otrzymałem* ¹ 

  

  

Miejscowość ………………………………. data ……………………………………  

podpis …………………………. 

  

*niewłaściwe skreślić 

¹ jeżeli klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, należy pozostawić 
zdanie pierwsze i wykreślić zdanie drugie. Jeżeli klient nie chce wyrazić zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, należy skreślić zdanie pierwsze i wręczyć mu treść 
pouczenia. 

 
ZGODA NA PRZESŁANIE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE INTERNETOWE, 

KTÓRA MA CHARAKTER INFORMACJI HANDLOWEJ 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą 
elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany w zapytaniu adres e-mail na temat działalności 
statutowej oraz usług oferowanych przez FUNDACJĘ BICIE SERCA z siedzibą w Gdyni ul. 
Orłowska 49E, NIP: 5862329628, REGON: 36783513 wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, 
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000724542. Zgoda jest 
dobrowolna. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

  

Miejscowość ………………………………. data ……………………………………  

podpis …………………………. 

 



POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO 

WWW.FUNDACJABICIESERCA.PL 

Korzystając z usług FUNDACJI BICIE SERCA bądź korzystając z niektórych funkcjonalności 
strony internetowej, powierzasz Fundacji informacje o sobie. 

Celem FUNDACJI BICIE SERCA jest bycie zaufanym partnerem społecznym w zakresie 
dialogu, szerzenia świadomości oraz niesienia pomocy dzieciom, rodzinom dzieci, czy też 
osobom dorosłym z wadami i chorobami serca. Fundacja działa również na rzecz rozwoju 
oddziału kardiochirurgii dziecięcej Szpitala Gdańsk-Zaspa. 

Życie wielokrotnie konfrontuje nas z problemami, które niejednokrotnie są zbyt przytłaczające, 
aby poradzić sobie z nimi sam na sam. Fundacja skupia ludzi chcących nieść pomoc, a przez 
to mając na uwadze dobro osób zwracających się do Fundacji, członkowie Fundacji dokładają 
wszelkich starań, aby nie tylko spełniać, ale i przekraczać swoje zobowiązania w zakresie 
ochrony danych osobowych i zawsze działać w najlepiej pojętym interesie innych osób. 

Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane i w jakim celu są 
zbierane przez Fundację, a także w jakim celu są wykorzystywane. Prosimy o dokładne 
zapoznanie się z tym dokumentem. 

1. INFORMACJE OGÓLNE. 

Operatorem serwisu internetowego www.fundacjabicieserca.pl jest FUNDACJA BICIE 
SERCA z siedzibą w Gdyni ul. Orłowska 49E, NIP: 5862329628, REGON: 36783513 
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 
KRS 0000724542.  

Serwis internetowy ma na celu przede wszystkim przekazywanie informacji o działalności 
Fundacji. Swoje funkcje serwis realizuje w następujący sposób: 

• poprzez zbieranie informacji świadomie i dobrowolnie wpisanych w formularzach 
znajdujących się na stronie www. www.fundacjabicieserca.pl pl, 

• przez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 

• poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl 
S.A., funkcjonującego pod adresem www.home.pl 

2. INFORMACJE ZAWARTE ORAZ PODAWANE W FORMULARZACH. 

Serwis internetowy zbiera wyłącznie informacje, które Użytkownik podał świadomie i 
dobrowolnie. Uruchomienie przez użytkownika wszelkich mechanizmów skutkujących 
przesłaniem informacji traktowane jest na równi ze zgodą na obrabianie danych osobowych. 

Administratorem pozyskanych w ten sposób danych będzie każdorazowo FUNDACJA BICIE 
SERCA.  

Serwis internetowy może zapisać na serwerze informacje o charakterystycznych parametrach 
połączenia (oznaczenie adresu IP nadawcy i oznaczenie czasu przesłania pliku danych), jeżeli 
wynika to z praktyki operatora internetowego. 

Dane podane w formularzu, co do zasady, nigdy nie są udostępniane podmiotom trzecim, 
chyba, że wystąpi szczególna potrzeba, a zainteresowany Użytkownik serwisu, który podał 
te dane wyrazi jednoznaczną zgodę. 

Dane, które zostały podane w formularzu kontaktowym, nigdy nie staną się zbiorem 
potencjalnych klientów. Każda wiadomość zawierająca dane osobowe, która jest zapytaniem 



uzyska odpowiedź, lecz, gdy w jej wyniku nie zostanie nawiązany stosunek prawny, to dane i 
wiadomość mailowa zostaną usunięte w ciągu tygodnia. 

Ograniczone dane wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie w celu 
wynikającym z funkcjonalności konkretnego formularza. Dane nie będą wykorzystane w innym 
zakresie 

Dane podane w formularzach nie będą przekazywane innym podmiotom bez jednoznacznej 
zgody zainteresowanego.  

3. PLIKI COOKIES. 

Serwis internetowy prowadzony przez Fundację korzysta z plików cookies, które 
są danymi informatycznymi, najczęściej w postaci plików tekstowych. Pliki te przechowuje się 
w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego i służą do korzystania ze stron 
internetowych serwisu. Najczęściej pliki te zawierają nazwę strony internetowej, z której 
pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer pliku. 

Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies, a 
także podmiotem uzyskującym dostęp do tych plików jest operator Serwisu. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

• generowania statystyk, które wskazują na to jak Użytkownicy Serwisu korzystają ze 
strony internetowej serwisu, co w konsekwencji pozwala na ciągłe ulepszanie ich 
struktury i treści; 

• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, co pozwala na uniknięcie logowania na każdej 
kolejnej stronie serwisu.  

Serwis generuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz 
„stałe” (persistent cookies). „Sesyjne” cookies są plikami tymczasowymi, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do chwili wylogowania się z 
serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies urządzenie końcowe 
Użytkownika przechowuje w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików cookies przez Użytkownika lub do czasu ich usunięcia z urządzenia 
końcowego przez Użytkownika. 

Standardowo, przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików 
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, choć użytkownicy Serwisu, w każdej chwili 
mogą dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Każda przeglądarka umożliwia też blokowanie 
wszystkich plików cookies.  

Pamiętaj, że masz prawo przegląda plików danych.  

4. INFORMACJE O LOGACH SERWERA. 

Należy wskazać, że informacje o niektórych działaniach Użytkowników serwisu podlegają 
logowaniu w tzw. warstwie serwerowej. Narzędzia serwera wykorzystują te dane wyłącznie w 
celu bieżącego administrowania serwisem, a także w celu zapewnienia najsprawniejszej 
obsługi usług hostingowych. 

Zasoby identyfikowane przez serwer identyfikowane są poprzez adresy URL. 
Dodatkowo zapisowi mogą podlegać: 

• czas nadejścia zapytania, 

• czas wysłania odpowiedzi, 

• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 



• adres URL strony odwiedzanej wcześniej przez użytkownika (referer link) – stosuje się, 
gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

• informacje o przeglądarce internetowej użytkownika, 

• Informacje o adresie IP użytkownika. 

Powyższe dane nie są i nie mogą być kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi w 
danej chwili strony serwisu, aczkolwiek dane te są wykorzystywane jedynie w celu sprawnego 
administrowania serwerem. 

Niezależnie od powyższego, FUNDACJA BICIE SERCA nie korzysta z danych statystycznych. 
Fundacja nie aktywowała funkcji analitycznych u operatora swojego serwisu internetowego. 

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH. 

Co do zasady, dane Użytkowników serwisu nie są udostępniane osobom trzecim. 

Udostępnienie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie w granicach prawnie 
dozwolonych, a w przypadku osób fizycznych wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczy 
ewentualne udostępnienie danych. 

Pomijając powyższe, operator serwisu może zostać zobligowany do udzielania informacji 
zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, 
choć tylko w zakresie wynikającym z żądania. Każda sprawa zwolnienia z tajemnicy 
rozpatrywana jest bardzo rzetelnie i głęboko oraz będzie wiązała się z zasięgnięciem analizy 
prawnej dotyczącej konieczności oraz zasadności takiego zwolnienia. 

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – PRAKTYCZNE WYRAŻENIE I COFNIĘCIE 

ZGODY? 

Użytkownik może we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej 
w przypadku, gdy nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookies, Nie zmienia to faktu, że 
koniecznym jest branie pod uwagę, iż wprowadzone zmiany spowodują poważne utrudnienia 
w pracy przeglądarki, a nawet, w skrajnych przypadkach uniemożliwią korzystanie ze strony 
www.fundacjabicieserca.pl 

Aby swobodnie korzystać z serwisu Fundacji, dostosuj ustawienia swojej przeglądarki 
internetowej, by pozwalały na swobodne przeglądanie stron.  

7. UZYSKIWANIE DOSTĘPU ZAINTERESOWANYCH DO ICH DANYCH OSOBOWYCH I 

ORAZ ICH AKTUALIZOWANIE 

Priorytetem naszej działalności jest wygoda osoby kontaktującej się z Fundacją. Zależy nam 
na tym, by Użytkownik serwisu internetowego Fundacji podający swoje dane lub osoba 
kontaktująca się ze mną w inny sposób miała dostęp do swoich danych osobowych. W razie, 
gdy uzna, że są one niepoprawne, zapewnimy ich niezwłoczną aktualizację lub w 
szczególnych przypadkach ich usunięcie, chyba że nastąpi konieczność zachowania tychże 
danych w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. 

Jednocześnie Fundacja oświadcza, iż na bieżąco dokładam wszelkich starań, by serwis 
internetowy i usługi były chronione przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Jest to 
konieczne w celu zabezpieczenia danych przed przypadkowym usunięciem lub zniszczeniem.  

 

 



Zasady ochrony danych osobowych 

w 

Fundacji Bicie Serca 

  

Jako administrator danych osobowych w ramach działalności fundacji informuję, że fundacja 
stosuje zasady:  

1. ZGODNOŚCI Z PRAWEM, RZETELNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI 

Zasada ta mówi o tym, że pozyskane przeze nas dane osobowe przetwarzane będą zgodnie 
z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby zainteresowanej. Osoby kontaktujące 
się, współpracujące lub w inny sposób powiązane z Fundacją zostaną dokładnie 
poinformowane jakich danych potrzebujemy oraz w jakim celu. 

2. OGRANICZENIA CELU 

Fundacja zbiera dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych 
celach związanych z realizacją pomocy prawnej i nie podejmuje przetwarzania tych danych na 
inne cele. 

3. ZASADA MINIMALIZACJI DANYCH 

Dane zbierane są jedynie w ilości odpowiedniej do aktualnych potrzeb Fundacji, w zakresie 
ograniczonym do celów, w których dane są przetwarzane. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziło obok dotychczas 
funkcjonującej zgody wyrażonej w formie oświadczenia woli, możliwość uznania za ważną 
zgody wyrażonej w sposób dorozumiany poprzez wyraźne działanie potwierdzające jak dla 
przykładu wysłanie maila za pośrednictwem formularza, w którym znajduje się jednoznaczna 
klauzula informacyjna dotycząca związku wysłania maila z zapytaniem a dorozumianą zgodą 
na obróbkę podstawowych danych kontaktowych 

4. OBOWIĄZEK WYKAZANIA ODEBRANIA ZGODY 

Uzyskanie zgody winno być możliwe do udowodnienia. W ramach prowadzenia działalności 
statutowej Fundacja stosuje szereg środków, w ramach całego systemu tychże środków, które 
pozwalają na udowodnienie odebrania zgody. Elementem tegoż systemu jest konieczność 
wyboru opcji zgody w formularzu kontaktowym. 

5. POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM ZEWNĘTRZNYM 

Co do zasady, dane osobowe w zakresie niezbędnym do sporządzenia zgodnych z prawem 
dokumentów finansowych przekazywane są do biura rachunkowego, z którym wiąże nas 
umowa gwarantująca przetwarzanie tych danych zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką 
prywatności oraz przy zastosowaniu zgodnych z prawem środków ochrony poufności i 
bezpieczeństwa informacji przekazanych przez administratora. Pozostałe przypadki 
przekazywania danych osobowych osobom trzecim wynikają wprost z treści umów wiążących 
fundację z klientami, a w szczególności służą realizacji przedmiotu umowy. 

Z racji specyfiki świadczonych przez Fundację usług, dane osobowe mogą zostać powierzone 
w dobrej wierze osobom współpracującym z Fundacją lub świadczącym pracę na rzecz 
Fundacji w formie wolontariatu. Każdorazowe powierzenie danych zostanie skwitowane 
zobowiązaniem do zachowania zasad ochrony danych osobowych w myśl przepisów RODO. 

 

 

 



6. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

Fundacja dokłada wszelkich starań w celu przeciwdziałania nieupoważnionemu dostępowi, 
nieautoryzowanej modyfikacji, ujawnieniu lub zniszczeniu informacji znajdujących się w 
posiadaniu Fundacji.   

• W zakresie obsługi naszej strony internetowej i osadzonej przy niej poczty 
elektronicznej stosujemy szyfrowanie SSL przez SHA-2 z 2048-bitowym kluczem. 

• Na kontrolowane są metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji 
zawierających dane osobowe, w celu właściwej oceny ryzyka, a w razie jego 
stwierdzenia w celu podejmowania odpowiednich działań. Dotyczy to 
również fizycznych środków bezpieczeństwa. 

• Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym organom, osobom, 
organizacjom, które muszą mieć do nich dostęp z racji realizowania umów zawartych 
przez Fundację z osobami współpracującymi lub z racji realizowania działalności 
statutowej Fundacji, a także, by przetwarzać je na potrzeby realizowanych umów lub 
obowiązków wynikających przepisami prawa. Zgodnie z treścią przepisów prawa 
osoby te na mocy prawa są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności, a w 
przypadku niedochowania tych zobowiązań mogą ponieść stosowne konsekwencje. 

7. SYSTEM INFORMATYCZNY 

Oprogramowanie stosowane w Fundacji posiada wbudowane funkcje zabezpieczające i jest 
na bieżąco aktualizowane. Komputery są zabezpieczone programami antywirusowymi, a bazy 
danych wirusów są na bieżąco aktualizowane. 

Jakkolwiek dostawca oprogramowania oferuje możliwość pracy w 'chmurze" z gwarancją 
bezpieczeństwa, która wynika ze spełnienia wymogów standardowych klauzul umownych EU 
i posiadania certyfikat potwierdzającego ochronę danych w chmurze zgodnie z normą ISO 
27018, to jednak ze względu na daleko idącą zapobiegliwość nie stosujemy składowania 
danych osobowych w chmurze, ani nie prowadzimy żadnych operacji na bazie programów w 
chmurze.  

8. KANAŁY KOMUNIKACJI 

Konta Fundacji funkcjonujące na portalach społecznościowych używane są jedynie do 
działalności popularyzującej prawidłowe postawy oraz propagowanie celów statutowych 
Fundacji. Nie akceptujemy przekazywania informacji o sprawach i danych identyfikujących 
osobę przez komunikatory społecznościowe. Wszelkie zapytania winny być kierowane za 
pośrednictwem kanału komunikacji e-mailowej, bądź telefonicznie. 

 

9. ZMIANY 

Polityka prywatności i zasady ochrony danych osobowych stosowane w Fundacji mogą ulegać 
zmianom, ale gwarantujemy, iż każdorazowa zmiana będzie zgodna z przepisami prawa i 
orzecznictwem, a prawa użytkownika serwisu oraz usług, które wynikają z niniejszych Zasad 
ochrony prywatności nie zostaną ograniczone w żaden sposób bez wyraźnej zgody 
użytkownika. 

Każdorazowo, zmiany Polityki prywatności i Zasad ochrony danych osobowych będą 
publikowane na stronie internetowej Fundacji, a o szczególnie istotnych zmianach 
poinformowane zostaną osoby, których zmiana może dotyczyć. Fundacja zastrzega 
możliwość poinformowania o zmianach Polityki prywatności i zasad ochrony danych 
osobowych poprzez komunikat na stronie. 



Kopie wcześniejszych wersji Polityki prywatności i Zasad ochrony danych osobowych 
zachowane są w archiwum, aby umożliwić zainteresowanym zapoznanie się z nimi w 
przyszłości. 

 

KLAUZULE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

  

1. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA BICIE SERCA z siedzibą w 
Gdyni ul. Orłowska 49E, NIP: 5862329628, REGON: 36783513 wpisana do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod 
numerem KRS 0000724542. 

2. Inspektorem ochrony danych jest administrator, 
kontakt: kontakt@fundacjabicieserca.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy. Co do zasady, dane pozyskiwane są wraz ze zgodą na ich 
przetwarzanie w powyższym celu. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą instytucje i organy publiczne, strony postępowań i 
ich pełnomocnicy. 

5. W sporadycznych przypadkach, z racji interesu prawnego osoby współpracującej, 
powiązanej lub zależnej od Fundacji i jej wsparcia, dane osobowe będą przekazywane 
do państwa trzeciego w ramach czynności niezbędnych do prawidłowego udzielenia 
niezbędnej pomocy, nie wykluczając pomocy prawnej. Kopię danych osobowych 
przekazywanych do państwa trzeciego można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu w siedzibie Fundacji. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu odwołania zgody na 
przechowywanie tychże danych bądź do czasu zgodnego z przepisami prawa. 

7. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Naturalna konsekwencją ustanowienia ograniczeń może być utrata 
możliwości realizacji pomocy. 

8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
lub organu, który będzie jego następcą, w zakresie naruszenia prawa do ochrony 
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub innej formy 
współpracy z fundacją. Z racji wymagań ustawowych, klienci są zobowiązani do 
podania danych osobowych zgodnych z wymaganiami postępowań zależnymi od 
formy świadczonej przez Fundację pomocy. Konsekwencją niepodania stosownych 
danych osobowych na poszczególnych etapach postępowania Fundacji będzie 
konieczność zawieszenia pomocy do czasu udostępnienia odpowiednich informacji. 

10. Strona nie zawiera żadnych automatycznych programów służących do automatycznej 
analizy danych i ich profilowania, poza plikami cookies, które są elementem hostingu, 
ale nie stanowią przedmiotu zainteresowania Fundacji. 

 

 

 

 


