
 W związku z realizacją wymogów 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 95/45/WE ( 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

 

1. Administratorem Pani/.Pana danych osobowych przetwarzanych przez Fundację spełnionych 

Marzeń jest Fundacja Spełnionych Marzeń, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Fundacji Spełnionych Marzeń proszę kontaktować się na 

adres mailowy Fundacji: fundacja@spelnionemarzenia.org.pl .  

3. Administrator danych osobowych – Fundacja Spełnionych Marzeń przetwarza Pani/Pana 

dane osobowe ze względu na fakt, że jest to niezbędne w prowadzeniu statutowej 

działalności Fundacji.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) Archiwalnym  

b) Wykorzystywane do materiałów promocyjno - reklamowych Fundacji 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat tj. okres 

niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4. A po tym czasie przez okres i w 

zakresie wymaganiu przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o Narodowym Zasobie 

Archiwalnym i Archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikacji i kwalifikowania dokumentacji. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do 

-  dostępu do treści tylko swoich danych 

- Do żądania ich sprostowania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.  

- Do żądania usunięcie danych osobowych w przypadku gdy dane: 

 Przetwarzane są niezgodnie z prawem 

 Nie są już niezbędne do celówo dla których były zebrane 

 Musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa  

- Do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy: 

 Kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych 

 Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem  

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów  

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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