INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
DANE ADMINISTRATORA DANYCH
W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.
Oznacza to, że: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM IM. ŚW.
ŁAZARZA” Adres: Ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, NIP: 678 00 30 510, REGON 350552429,
odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi
przepisami.
DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Inspektorem ochrony danych jest: dr n. praw. adwokat Maciej Gibiński.
Telefon: 883 925 879 Mail: IOD@cdpm.pl Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami,
których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe uczestników akcji mogą być przetwarzane przez Administratora danych w celu
realizacji akcji Pola Nadziei oraz w ramach działalności statutowej Administratora Danych.
PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA
Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z
realizacją naszych celów statutowych w celu:
 Zaproszenia na msze święte;
 Wsparcia psychologicznego;
 Udzielania porad prawnych;
 Wsparcia pracownika socjalnego;
 Indywidualnego i grupowego wsparcia po śmierci pacjenta;
 Przesłania prośby o 1 % podatku na cele statutowe;
 Przesłania aktualnych informacji o działalności Administratora Danych;
 Przesyłanie próśb/podziękowań dotyczących wsparcia w realizacji celów statutowych;
 Rozstrzygnięcia konkursów dla uczniów szkół i przedszkoli;
 Organizowania kwest.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:
- upoważnieni pracownicy Administratora danych;
- Inspektor Ochrony Danych;
- Organy administracji publicznej w tym: Sąd rejestrowy,
- Organy kontroli Skarbowej,
- Uprawnione do tego organy administracji publicznej sprawujące nadzór nad realizacją zadań
przez Stowarzyszenie.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa
trzeciego.
OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres: 10 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano darowizny.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH
W związku z realizacją akcji Pola Nadziei, podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w
wybranych akcjach.
KONKURS PLASTYCZNY „ŻONKILOWY BRELOCZEK. ŻONKILOWY WISIOREK”
- Imię i nazwisko uczestnika;
- Imię i nazwisko opiekuna;
- Telefon opiekuna;
- Adres e-mail opiekuna.
KONKURS PLASTYCZNY „BUKIET WIOSENNYCH KWIATÓW DLA CHOREGO”
- Imię i nazwisko uczestnika;
- Imię i nazwisko opiekuna;
- Telefon opiekuna;
- Adres e-mail opiekuna.
KONKURS PIOSENKI WIOSENNEJ - ŻONKILOWY SONG IV EDYCJA
- Imię i nazwisko uczestnika;
- Imię i nazwisko opiekuna;
- Telefon opiekuna;
- Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kwestę.
KWESTA
- Imię i nazwisko Dyrektora szkoły;
- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kwestę i współorganizujących;
- Telefon osoby odpowiedzialnej za kwestę;
- Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kwestę.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
 dostępu do danych;
 sprostowania danych;
 usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach
prawnych;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez Państwa
zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych
odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez ich profilowanie.

