
 
ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST: 
 
Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” z siedzibą przy ul. Ślężna 114S/1, 
53-111 Wrocław, zwana dalej „Administratorem”, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000086210, posiadająca NIP 8971401390, REGON.  
 
Cele i podstawy przetwarzania 
 
Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres miejsca prowadzenia 
działalności, adres do korespondencji, NIP, REGON, PESEL, telefon, adres e-mail), w zakresie w jakim 
zostały przez Ciebie podane Administratorowi są przetwarzane przez Administratora w następujących 
celach: (a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy (podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit. b 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, zwanego dalej 
„Rozporządzeniem 2016/679”); (b) w pozostałych celach związanych z prowadzeniem przez 
Administratora działalności statutowej oraz ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed 
roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych), na wypadek prawnej potrzeby wykazania 
faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 
lit. f Rozporządzenia 2016/679). 
 
Okres przechowywania danych  
 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz po 
zakończeniu umowy, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w 
celu ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych 
(dowodowych), na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów, na czas zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa, a w każdym innym wypadku - przez okres prowadzania przez 
Administratora działalności statutowej, chyba że obowiązujące przepisy prawa wyznaczają krótszy 
okres przechowania Twoich danych osobowych lub w konkretnych okolicznościach odpadnie cel 
dalszego przechowywania Twoich danych osobowych albo Administrator zrezygnuje z dalszego 
przechowywania Twoich danych osobowych. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
 
Masz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania 
(poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 roku do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora 
Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych. 
 
Odbiorcy danych  
 
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom - partnerom Administratora, czyli firmom, z 
którymi Administrator współpracuje, o ile okaże się to niezbędne do realizacji powyżej wskazanych 
celów Administratora. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora 
(podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. 



 
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
 
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy 
niezbędne. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może okazać się również niezbędne w celu 
złożenia przez Administratora zapytania ofertowego lub oferty, a także w celu udzielenia przez 
Administratora odpowiedzi na Twoją ofertę, pytanie, prośbę, pismo, wniosek, inne żądanie lub w celu 
zapoznania się przez Administratora z treścią Twojej oferty, Twoim pytaniem, prośbą, pismem, 
wnioskiem lub innym żądaniem.  
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
 
Twoje dane osobowe mogą być w całości lub części przetwarzane w formie zautomatyzowanej. 
Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 


