
INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ON-LINE PT. „RODZICIELSTWO Z POZYTYWNĄ
DYSCYPLINĄ, CZYLI JAK BYĆ SKUTECZNYM I UPRZEJMYM RODZICEM”.

Pragniemy  zapewnić,  iż  Twoje  dane  osobowe  przetwarzane  są  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Administrator i jego dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Dorastaj z Nami z
siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Ogrodowej  7,  00-893  Warszawa,  wpisana  do
rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000361265, nr REGON: 142499736, NIP: 525-248-
72-28 (dalej także jako „Fundacja” lub „Administrator”).

Mogą  Państwo  skontaktować  się  z  nami  pod  adresem  podanym  powyżej  lub
przesyłając wiadomość na adres e-mail: s.ekiert@dorastajznami.org.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy  podane  przez  Ciebie  dane  w  postaci  imienia,  nazwiska,
organizacji,  adresu  e-mail  oraz  użytych  na  platformie  Zoom  nicku/loginu,
wizerunku  oraz  głosu,  na  zasadach  opisanych  w  wyrażonych  zgodach  oraz
niniejszej klauzuli.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) Cele podstawowe:

 w  celu  zawarcia  i  wykonania  umowy  o  uczestnictwo  w  warsztacie
organizowanym przez Fundację - zawartej przez Ciebie poprzez dokonane
zgłoszenie;  przetwarzanie  danych  jest  w  tym przypadku  niezbędne  do
zawarcia i  wykonania ww. umowy, której  jesteś stroną lub do podjęcia
działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art.  6 ust.  1 lit.  b
RODO);

 w  uzasadnionym  interesie  Administratora  tj.  w  celu  utworzenia  listy
uczestników  warsztatów,  w  celu  zapewnienia  bieżącej  komunikacji,
zorganizowania  połączenia  przez  platformę  „Zoom”,  zapewnienia



bezpieczeństwa informacji, opracowania nagrania (w tym anonimizacji lub
usunięcia danych osób,  które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie
nagrania z ich danymi), ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w
celach  archiwalnych  i  dowodowych  na  wypadek  prawem
usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (art. 6 ust. 1
lit. f RODO),  

b) Cele dodatkowe w związku z wyrażeniem zgody lub zgód:
 w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystywanie Twojego

nicku/loginu  użytego  na  Zoomie,  wizerunku  oraz  głosu  poprzez
rozpowszechnianie  nagrania  z  warsztatów,  w  których  dane  te  zostały
utrwalone,  Fundacja  będzie  przetwarzać  te  dane  w  celu  wykonania
uprawnień wskazanych w treści zgody, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora,  a także w celu  ustalenia,  dochodzenia i  obrony
roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją
na  wypadek  prawem  usprawiedliwionej  potrzeby  lub  obowiązku
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o
działalności Fundacji, Administrator będzie przetwarzać Twój adres e-mail
w  oparciu  o  zgodę  z  art.  10  ustawy  o  świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne), zaś dane w
postaci imienia, nazwiska i organizacji w oparciu o prawnie uzasadniony
interes Fundacji polegający na popularyzacji działalności Fundacji, w tym
w celu dostosowania wysyłki do potrzeb odbiorcy i analizy skuteczności
podejmowanych działań w tym zakresie(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nadto,
wszystkie te dane będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia
i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek
prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (art.
6 ust. 1 lit. f RODO).  

Kto jest odbiorcą danych?

Twoje  dane  osobowe  mogą zostać  udostępnione:  podmiotom zapewniającym
obsługę  lub  udostępniającym  systemy  teleinformatyczne,  podmiotom
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym na
rzecz Fundacji usługi doradcze, prawne, audytowe oraz organom i podmiotom
upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe są przechowywane przez Fundację na serwerach zlokalizowanych
na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku ze współpracą z
podmiotami,  o  których  mowa  powyżej  mogą  być  przekazane,  na  podstawie
standardowych  klauzul  ochrony  danych,  do  państwa  trzeciego  w  związku  z
korzystaniem  przez  nie  z  rozwiązań  chmurowych  dostarczanych  przez  firmę
Microsoft.  Stosowane przez Microsoft  standardowe klauzule umowne zgodne z
wzorcami  przez  Komisje  Europejską,  dostępne  są  pod  adresem:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w
części Online Services Terms (OST). 

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Nie  przechowujemy  Twoich  danych  osobowych  dłużej  niż  to  konieczne  do
osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone.

Twoje dane osobowe, uzyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy o

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx


uczestnictwo w organizowanym przez Fundacje warsztacie, są przetwarzane do
końca  okresu  przedawnienia  roszczeń,  które  mogą  potencjalnie  wynikać  z
zawartej z Nami umowy. 

Jeśli  podstawą  przetwarzania  jest  zgoda,  dane  będą  przetwarzane  do  jej
wycofania, chyba że będzie istniała inna podstawa przetwarzania. 

Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora są
przetwarzane  przez  okres  istnienia  prawnie  uzasadnionego  interesu
Administratora lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu względem przetwarzania
danych.

Informacja  o  zautomatyzowanym  podejmowaniu  decyzji  w  tym
profilowaniu

Fundacja nie  podejmuje wobec Twoich danych zautomatyzowanych  decyzji,  w
tym w oparciu o profilowanie.

Jakie są Twoje prawa?

W zakresie i przypadkach określonych przepisami prawa, przysługują Panu/Pani
następujące prawa:

 prawo dostępu oraz prawo do otrzymania kopii swoich danych;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 wniesienia sprzeciwu:

o wobec  przetwarzania  danych  osobowych  do  celu  informowania  o
działalności  Fundacji,  w  takim  przypadku  Fundacja  uzna  także,  że
doszło  do  cofnięcia  zgody  na  przesyłanie  informacji  dotyczących
działalności Fundacji na podany adres e-mail;

o wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdy  przetwarzanie  jest
niezbędne  do  pozostałych  celów  wynikających  z  prawnie
uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora;  w
takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych do
tych celów chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do
ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby,
której dane dotyczą, lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje  Panu/Pani  również  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 


