
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO: 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje 

dane osobowe, jest Fundacja Radość dla Ludzi z siedzibą w Warszawie przy ul. Żegańskiej 

1A, 04-713 (dalej „Fundacja”). 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Napisz na nasz główny adres e-mail: info@radoscdlaludzi.pl. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapisania Cię na zajęcia / 

wydarzenia przez nas organizowane w tym do: 

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);  

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami 

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją 

zgodą - przez e-mail oraz telefon; 

• prowadzenie analiz statystycznych; 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, 

kontaktując się z nami mailowo, bądź telefonicznie. Będziemy przetwarzać Twoje dane 

osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zapisać Cię na 

nasze zajęcia / wydarzenia: 

• imię, nazwisko, adres email, telefon 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych 

niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami 

podanie Twoich danych jest dobrowolne.  

Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 



Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe, w ograniczonym zakresie, udostępniamy podmiotom wspierającym nas 

w świadczeniu usług księgowych.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas trwania zajęć / wydarzenia, w którym 

uczestniczysz, a także po jego zakończeniu w celach: 

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych, 

• statystycznych i archiwizacyjnych, 

• maksymalnie przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć / warsztatów. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania 

zajęć / wydarzeń oraz 6 miesięcy po ich zakończeniu lub do momentu wniesienia przez 

Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń 

wystąpi wcześniej.  

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Nie 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób 

wpływający na Twoje prawa? 

Nie 


