OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Niniejszym zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 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 (dalej: „RODO”), Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w Potrzebie” w Warszawie
informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, które od Państwa pozyskaliśmy:
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w Potrzebie” z siedzibą w Warszawie
przy Al. Jerozolimskich 123a, tel. kontaktowy: 533 123 123
2. Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych? Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu podjęcia na Pani / Pana żądanie działań, które mogą okazać się
konieczne do realizacji usługi gastronomicznej w restauracji DIFFERENT, w tym w celu
przekazania Pani / Panu oferty.
W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez nas, zachodzi przynajmniej
jedna z powyższych przesłanek. Nie przetwarzamy danych osobowych, jeżeli nie jesteśmy w
stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla realizacji któregokolwiek z powyższych celów.
Dla realizacji powyższego celu, będziemy przetwarzać Pani / Pana dane po to, aby:
•

móc się z Panią / Panem kontaktować, w tym w ramach podejmowanych
dozwolonych działań marketingowych, w szczególności i za Pani / Pana zgodą – przez
e-mail oraz telefon;

•

obsługiwać Pani / Pana prośby, wystąpienia, zapytania, itp.;

•

móc prowadzić windykację należności; postępowania sądowe, arbitrażowe i
mediacyjne;

•

móc prowadzić analizy statystyczne;

•

przechowywać dane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnić rozliczalność (tj.
wykazać, że spełniamy obowiązki wynikające z przepisów prawa);

•

dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Pani / Pana danych
dla celów podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych,

•

móc ulepszać nasze produkty i dopasowywać je do potrzeb i wygody przyszłych
użytkowników.

3. Skąd posiadamy Twoje dane osobowe? Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani /
Pana – w chwili nawiązania bezpośredniego kontaktu.
W chwili, gdy znaleźliśmy się w posiadaniu Pani / Pana danych w sposób opisany powyżej,
możemy podejmować wobec Pani / Pana dozwolone działania dla realizacji celów, które
zostały opisane w pkt. 2 powyżej.
4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? Przetwarzanie
danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich
podstaw prawnych, a w tym przypadku mamy do czynienia z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – ta
przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych występuję w Państwa przypadku,
albowiem Państwa dane pozyskaliśmy w celu przygotowania i przekazania Państwu oferty.

5. Komu zgodnie z prawem mogą zostać udostępnione Twoich dane osobowe? Pani / Pana
dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem
prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane:
a) bezpośrednim doradcom marketingowym, prawnym i księgowym – na cele związane
z przygotowaniem warunków oferty oraz dla ich oceny prawno-formalnej
b) firmie informatycznej, obsługującej nasz (serwisującej) system teleinformatyczny
c) wybranym instytucjom państwowym i organizacjom branżowym zgodnie z
obowiązującym w Polsce ustawodawstwem
d) naszym pracownikom – w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków
sprawozdawczych lub informacyjnych.
Powyższy katalog i wyliczenie ma charakter przykładowy i w konkretnej sytuacji Pani / Pana
dane będą przekazywane wyłącznie wybranym odbiorcom oraz zgodnie z uzasadnioną
potrzebą.
6. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. spoza EOG) lub
organizacji międzynarodowej? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody, przy czym możliwe jest
przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty email, z której Pani/Pan korzysta, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.
7. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku
niezbędności przetwarzania danych do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie przed
zawarciem umowy – przez czas niezbędny dla przygotowania i przekazania Państwu oferty
oraz przez okres, w którym utrzymywany będzie wzajemny kontakt w tych sprawach. Pani /
Pana dane będą przetwarzane do dnia, w którym zgłosi Pani / Pan sprzeciw wobec
przetwarzania danych.
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani / Pana okaże się niezbędne do wykonania zawartej
umowy – Pani / Pana dane będą przetwarzane przez czas wykonywania tej umowy oraz czas
niezbędny dla realizacji przez jej strony wynikających z umowy roszczeń.
8. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych? W związku z
przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
•

prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych odbywa się na tej podstawie – bez wpływu
na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) RODO,

•

prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

•

prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

•

prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może
pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),

•

prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
RODO,

•

prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,

•

w przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać Twoje dane osobowe? Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych
osobowych jest warunkiem zrealizowania celu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak
możliwości wykonania czynności, o których mowa w pkt 2 powyżej.
10. Czy będą podejmowane wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany lub będzie
prowadzone automatyczne profilowanie (np. z wykorzystaniem algorytmów)? Nie
prowadzimy zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania
danych osobowych. Przetwarzanie Pani / Pana danych będzie odbywało się zarówno w
sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
11. Czy obowiązują Cię szczególne procedury ochrony Twoich danych osobowych? Przykładamy
wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. W tym celu
wdrożyliśmy w naszej działalności Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z wymogami
RODO, której przestrzeganie zapewnia ochronę powierzonych nam danych osobowych przed
nieuprawnionym przetwarzaniem. Postępowanie zgodnie z wprowadzoną Polityką Ochrony
Danych Osobowych jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów.

