Fundacja Anny Wierskiej „DAR SZPIKU”
ul. Głogowska 148
60-205 Poznań
KRS: 0000298748
Poznań , dnia 16. maja 2018r.

INFORMACJA
dotycząca wdrożenia „RODO”

Szanowni Państwo,
z uwagi na to, iż w dniu 25. maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (Dz. Urz. UE L z roku 2016 nr 119/1) w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
jako RODO, wykonując obowiązki wynikające z tego aktu prawnego (w szczególności Art. 13),
uprzejmie informujemy, iż:
1. Fundacja Anny Wierskiej „DAR SZPIKU” (dalej Fundacja) jest Administratorem Państwa
danych osobowych przekazanych i przekazywanych nam w związku z działalnością Fundacji.
2. Realizując wymogi RODO przypominamy Państwu nasze dane kontaktowe:
a. adres: ul. Głogowska 148; 60-205 Poznań
b. nr tel.: 663769059
c. poczta e-mail: biuro@druzynaszpiku.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naszych celów statutowych,
którymi są:
a. prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
w szczególności profilaktyki chorób nowotworowych krwi,
b. propagowanie idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego,
c. wspieranie postaw obywatelskich, w szczególności w zakresie dawstwa szpiku,
d. zapewnienie obywatelom równego dostępu do informacji, w szczególności
dotyczących profilaktyki i diagnozowania chorób nowotworowych,
e. wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy oraz
przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Przy czym nasze cele statutowe realizujemy w szczególności poprzez:
a) prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych na temat pozyskiwania dawców szpiku
oraz transplantacji szpiku kostnego,
b) tworzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku,
c) prowadzenie kampanii społecznych,
d) prowadzenie działalności wydawniczej,

e) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
f) prowadzenie punktów poradnictwa zdrowotnego, badań profilaktycznych oraz innych form
poradnictwa i punktów informacyjnych,
g) prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy,
h) organizację imprez kulturalnych, sportowych, szkoleniowych i wypoczynkowych,
i) organizację kampanii informacyjnych w zakresie promocji postaw społeczno-obywatelskich,
j) współpracę z instytucjami samorządu lokalnego,
k) współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi.
Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli jesteśmy do tego
zobowiązani na mocy przepisów prawa, tj. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków
prawnych.
Ponadto przetwarzamy dane osobowe naszych pracowników oraz osób współpracujących
z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również dane osobowe naszych
wolontariuszy i innych osób zaangażowanych w działalność Fundacji. Przetwarzanie danych
osobowych pracowników, współpracowników, wolontariuszy i innych osób zaangażowanych
w działalność Fundacji odbywa się w związku z procesami rekrutacji, zatrudniania, realizacji
obowiązków umownych (umowa o pracę, umowa o świadczenie usług, etc.), a także w
związku
z potrzebami administracyjno-organizacyjnymi Fundacji.
4. Jako Fundacja, realizując zadania jakie sobie stawiamy, przetwarzamy w szczególności
następujące dane: związane z Państwa weryfikacją, w tym imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nr PESEL, ponadto dane identyfikujące urządzenia, jak np. nr telefonu, e-mail,
a także dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, n-ru rachunku bankowego i inne
przekazane przez Państwa dane. Dodatkowo przetwarzamy również szczególne kategorie
danych osobowych (uprzednio określane jako tzw. „dane wrażliwe”), którym są w
szczególności dane dotyczące zdrowia, jak również dane biometryczne (np. wizerunek).

5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane przez Fundację innym
podmiotom (tzw. „odbiorcom”) w związku z wykonywaniem celów statutowych Fundacji.
Odbiorcami takimi mogą być zwłaszcza: serwis społecznościowy FACEBOOK, społecznościowy
serwis fotograficzny INSTAGRAM, administrator naszej strony internetowej, domen i kont email – HOME, Volkswagen Bank Polska S.A., a także współpracujące z Fundacją firmy
ubezpieczeniowe.
Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione (ujawnione i przekazane naszym
wolontariuszom i innym współpracownikom oraz osobom wspierającym działalność
Fundacji).
6. Państwa dane osobowe mogą być przechowywane przez okres odpowiadający współpracy
i pomocy ze strony Fundacji, oraz przez okres dalszych 5 (pięciu) lat jeśli wynika to
z obowiązków przechowywania dokumentacji dla celów fiskalno-księgowych, a jeśli chodzi
o pracowników Fundacji – nawet do 50 (pięćdziesięciu) lat, co wynika z obowiązków

spoczywających na każdym pracodawcy ze względu na ustalanie praw emerytalnorentowych.
7. Przypominamy także o przysługującym uprawnieniu do żądania dostępu do Państwa danych
osobowych, sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych, prawie
wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawie do przenoszenia
danych osobowych.

8. Ważną informacją jest to, iż są Państwo uprawnieni by w każdym czasie cofnąć zgodę na
przetwarzanie Waszych danych osobowych. Wcześniej wyrażona zgoda jest podstawą
przetwarzania danych osobowych przez Fundację, odbywa się więc ono na zasadzie
dobrowolności.
9. Wykonując kolejny obowiązek wynikający z RODO informujemy też, że ewentualne oficjalne
skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być wnoszone do Organu
Nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2; 00-193 Warszawa), natomiast planowane jest jego zastąpienie przez Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Stosując się do przepisów RODO informujemy ponadto, że podanie i przetwarzanie Państwa
danych osobowych jest m.in. konsekwencją wyrażonej w tym przedmiocie zgody, która jak
wskazywaliśmy powyżej może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta. Należy jednak
pamiętać, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może w wielu
przypadkach spowodować, iż nie będziemy w stanie realizować celów statutowych Fundacji
w odniesieniu do osób, które taką zgodę cofnęły.
Jeśli chodzi natomiast o naszych pracowników i współpracowników (osoby zatrudnione na
podstawie umów cywilnoprawnych) przetwarzanie danych osobowych jest wynikiem
realizacji obowiązków umownych, a także obowiązków wynikających z przepisów prawa
(realizacja obowiązku prawnego).
11. Dodatkowo wskazujemy, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się
również w sposób zautomatyzowany, tzn. z wykorzystaniem programów komputerowych.
12. Niniejsza informacja przekazywana jest przez Fundację w wykonaniu obowiązku prawnego
i nie wymaga Państwa reakcji, w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzi.
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