KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Fundacja Pomocna Ręka, adres: 05-270 Marki ul. Lisa-Kuli 7
KIM JEST INSPEKTOR DANYCH W PFRON I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ
Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Wyznacza
się Panią Annę Longosz na inspektora ochrony danych (dalej jako „Inspektor”) w Fundacji
Pomocna Ręka.
Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo: anna.longosz@pomocnareka.org.pl lub
listownie na adres: Anna Longosz 05-270 Marki ul. Lisa-Kuli 7
.
NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW PRZETWARZAMY TWOJE DANE
OSOBOWE
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”. Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw
i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania w zakresie aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych oraz ustawy i rozporządzenia, z których wynikają zadania z
dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów
prawa. Cele te wynikają z ustawy i dotyczą m.in.:
o

wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej poprzez programy
PFRON oraz innych instytucji dofinansowujących działalność statutową Fundacji

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH
Masz prawo:
•
•
•

dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

•
•
•

do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.
Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

•
•
•

osobiście w 05-270 Marki ul. Lisa-Kuli 7
elektronicznie na adres mailowy: anna.longosz@pomocnareka.org.pl
listownie na adres: 05-270 Marki ul. Lisa-Kuli 7

GDZIE MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ, JEŚLI UZNASZ, ŻE TWOJE PRAWA
ZOSTAŁY NARUSZONE
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację Pomocna Ręka danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (GIODO).

