ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa,
z uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
INFORMACJE O ADMINISTRATORZE
Administrator
Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych, ul. Kościuszki 35A, 50-011 Wrocław, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem 0000435915, REGON: 021979810, NIP: 898220-15-88
Kontakt
Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować w kwestiach danych osobowych oraz ich przetwarzania napisz do nas mail na adres
dane.osobowe@iwop.pl lub prześlij list na adres siedziby Fundacji.
Jeżeli korespondencja będzie dotyczyć żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, konieczne będzie potwierdzenie Twojej tożsamości poprzez
podanie danych uwierzytelniających i własnoręczne podpisanie korespondencji.
Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu
Zakres i cel przetwarzania Twoich danych jest zależny od tego do jakiej grupy osób należysz, i został przedstawiony w
Klauzuli informacyjnej przeznaczonej dla danej grupy osób, których dane przetwarzamy. Dołożyliśmy najwyższych
starań aby przy przetwarzaniu poszanowana została zasada minimalizacji danych względem celu przetwarzania.
Fundacja nie przetwarza nadto takich kategorii danych jak: dane osób niepełnoletnich, dane wrażliwe oraz dane
biometryczne. W przypadku ujawnienia / zgłoszenia faktu udostępnienia ww. kategorii danych, zostaną one niezwłocznie
skasowane. Przetwarzanie danych odbywa się bez udziału zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych
przypadkach.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego do jakiej grupy osób należysz oraz w jakim celu je
przetwarzamy i została przedstawiona w klauzulach informacyjnych przeznaczonych dla poszczególnych grup osób,
których dane przetwarzamy.
Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz.
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Nigdy nie udostępniamy i nie będziemy udostępniać komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane
osobowe przechowujemy u naszych partnerów, dzięki którym możemy prowadzić nasz serwis Internetowy.
Na chwilę obecną są to:
1. Google Inc. z siedzibą w Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia
2. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
3. PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000433926, NIP: 8982201430, Regon: 021965221
4. FreshMail sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000497051; NIP 6751496393, REGON: 123040091
Szczególną kategorią odbiorców Twoich danych osobowych są nasi bezpośredni podwykonawcy, wolontariusze oraz
zleceniobiorcy zajmujących się obsługą informatyczną systemów komputerowych naszej firmy, prawną lub księgową.
Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Tam, gdzie to możliwe
stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i
podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych
Okres przetwarzania Twoich danych jest zależny od tego do jakiej grupy osób należysz, kategorii danych, w jakim celu je
przetwarzamy i została przedstawiany w klauzulach informacyjnych przeznaczonych dla poszczególnych grup osób,
których dane przetwarzamy.
W przypadku skorzystania przez Ciebie z uprawnień opisanych w art. 16-18 oraz 20–21 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 (Prawo do sprostowania danych; Prawo do usunięcia danych /do bycia zapomnianym/; Prawo do
przenoszenia danych; Prawo ograniczenia przetwarzania; Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania) przetwarzanie ww.
danych może zostać skrócone lub wstrzymane/ograniczone zgodnie z Twoim żądaniem jeszcze przed upływem
wskazanego przez nas okresu.
Po okresie opisanym powyżej Twoje dane będziemy przetwarzać w niezbędnym zakresie w celach związanych z
rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz jeżeli jest
to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też
innym postępowaniu pozasądowym, a także do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, jednak
nie dłużej niż 10 lat liczonym od końca roku kalendarzowego.
Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo do cofnięcia ww. zgody w dowolnym momencie.
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RODO daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał lub
nie będą nadmierne (np. ustawiczność żądań), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w
realizacji.
Twoje prawa obejmują:
Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
Możesz uzyskać od nas potwierdzenie czy przetwarzane są w naszych zbiorach dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli
ma to miejsce, możesz uzyskać dostęp do nich oraz kategorii informacji podanych w jednym z powszechnie
wykorzystywanych formatów.
Prawo do sprostowania danych
Jeżeli przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo zgłosić żądanie niezwłocznego sprostowania
dotyczących ich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Poproś nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani
to zrobić. W takim przypadku prosimy o przedstawienie nam dodatkowego oświadczenia na okoliczność zmiany danych.
Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Prawo to oznacza możliwość żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji
wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, o ile na podstawie
przepisów mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań, dokumenty księgowe dla potrzeb podatkowych lub inne do celów
prawnych). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie
nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację w możliwie dużym zakresie (brak możliwości zidentyfikowania osoby,
której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane będą dostępne wyłącznie dla bardzo
ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, nie potrzebujemy
już danych osobowych do celów przetwarzania lub kwestionujesz ich prawidłowość danych – masz prawo zażądać, abyśmy
ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas
przez przepisy lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, uwzględnimy Twoje żądanie (na okres rozpoznawania
żądania przetwarzanie Twoich danych zostaje wstrzymane z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której
dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego).
Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
W każdej chwili możesz poprosić nas abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych
kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora, możesz wnieść do nas takie zastrzeżenie. W takim przypadku dalej będziemy
przetwarzali Twoje dane dla innych potrzeb (celów) i z wyłączeniem celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
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Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez poprzez wysłanie uwierzytelnionej korespondencji
listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora..
W przypadku, gdy skorzystasz w toku realizacji świadczeń z uprawnień takich jak Prawo do żądania usunięcia danych
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub podobnych co do istoty – wykonanie przez nas umów zawartych z Twoim
udziałem - jako reprezentanta/przedstawiciela danej organizacji/jednostki - nie będzie możliwe, a posiadanie ww. danych
jest warunkiem niezbędnym ich zawarcia/wykonania.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do
złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie
działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

Informacje dodatkowe i rekomendacje
W celu maksymalizacji bezpieczeństwa zalecamy łączenie się z witryną https://www.iwop.pl z wykorzystaniem
przeglądarki internetowej w najnowszej dostępnej wersji obsługującej protokół szyfrowania transmisji danych TLS w
wersji 1.2 lub wyższej.
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