FUNDACJA

OPUS

ORGANI organizacja pożytku publicznego

Numer KRS 0000215094, 50-121 Wrocław, ul. Szewska 75/77

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podstawą prawną niniejszego dokumentu są przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
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osobowych a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Art. 36 – 39 (RODO).
Fundacja Opus Organi, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 75/77, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000215094, zwana dalej „Fundacją” jest Administratorem Danych
Osobowych:
a) Darczyńców przekazujących Fundacji środki materialne i finansowe na realizację jej celów statutowych
b) Osób, które stanowią personel Fundacji, w tym: osób wchodzących w skład organów statutowych (Zarząd,
Rada Fundacji), wolontariuszy i pracowników Fundacji.
Inspektorem Ochrony Danych jest Prezes Zarządu Fundacji.
Fundacja przetwarza dane osobowe w celu
a) identyfikacji osobowych źródeł przychodów z darowizn
b) prowadzenia imiennych rejestrów wpłat.
c) komunikacji z darczyńcami.
d) uhonorowania darczyńców
e) komunikacji z personelem Fundacji
f) podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy z Fundacją oraz gdy jest to niezbędne do wykonania
tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) gdy jest już zawarta.
g) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji.
h) zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w
związku z dochodzeniem uzasadnionych roszczeń.
Przetwarzanie danych osobowych przez Fundację odbywa się zasadniczo na podstawie dobrowolnej zgody
udzielonej Fundacji przez osobę, której te dane dotyczą. W związku z istnieniem właściwej przesłanki prawnej
ciążącej na Fundacji – dane osobowe mogą być przetwarzane również bez uzyskania takiej zgody.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów, tj. w zakresie
zawartych przez podmioty danych z Fundacją umów, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Fundację
uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 4 g) powyżej, a w przypadku
wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu
wycofania tej zgody.
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przez Fundację, gwarantowane są prawa wynikające z
RODO, w tym w szczególności:
a) prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania
b) prawo do przenoszenia,
c) niepodleganie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
d) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
e) przenoszenia danych osobowych.
f) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez
Fundację, a także przysługujących uprawnień – należy kontaktować się drogą elektroniczną przez e-mail:
daneosobowe@opusorgani.pl lub pisemnie na adres: 55-121 Wrocław, ul. Szewska 75/77.
Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku jako
załącznik do Uchwały Zarządu Fundacji z dnia 25 maja 2018 roku nr Z/03/2018.
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