Fundacja Przed Czasem

ul. Łęczyńska 3a
21-309 Lublin
e-mail: kontakt@przedczasem.org
KRS: 0000829223
NIP: 9462695509
REGON: 385584907
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wolą skorzystania z pomocy Fundacji Przed Czasem z siedzibą w Lublinie (zwanej
dalej: Fundacją), wyrażam zgodę na:
□ przetwarzanie przez Fundację informacji podanych przeze mnie w Formularzu o stanie zdrowia
mojego dziecka, stanowiącym Załącznik do niniejszej zgody oraz pozostałych informacji o stanie
zdrowia mojego dziecka, w zakresie jaki okaże się niezbędny do udzielenia przez Fundację pomocy,
o którą wnioskuję, a także do realizacji przez Fundację jej celów statutowych.
Rozumiem, że:
— zgoda na przetwarzanie powyższych danych jest dobrowolna, jednak niezbędna dla celów
związanych z udzieleniem pomocy przez Fundację,
—zostałem/am poinformowany/a, że udzieloną zgodę mogę wycofać w każdym momencie, nie
będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania podanych danych przed
cofnięciem takiej zgody.
Data i podpis
……………………………………………

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Państwa danych jest:
Fundacja Przed Czasem z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829223,
NIP 9462695509, adres e-mail: kontakt@przedczasem.org, zwana dalej Fundacją,
2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• Udzielenia wnioskowanej pomocy przez Fundację — na podstawie art. 9 ust.2 lit. a
RODO (zgoda),
• wypełnienia przez Fundację obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych,
np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie
uzasadnionym interesem Fundacji jest posiadanie wiedzy na temat osób, które
wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii.
3. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. Obowiązek lub dobrowolność podania danych:
podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu udzielenia pomocy

przez Fundację.
6. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania;
7. Informujemy, że możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do
udostępnienia podanych danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym;
8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Podane dane osobowe będą przechowywane:
• do czasu osiągnięcia zamierzonego celu przetwarzania, chyba że wcześniej zgoda
zostanie cofnięta – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na
podstawie zgody;
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania —
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Fundacji.
10. Posiadają Państwo prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych;
11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane
niezgodnie z prawem.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności,
dostępnej pod adresem http://www.przedczasem.org/o-fundacji/polityka-prywatnosci/.

