Polityka prywatności

1. Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada Fundacja Człowiek dla Zwierząt
zwany dalej Administratorem z siedzibą 32-107 Radziemice, Łętkowice Kolonia 59,
NIP 6821770446,

REGON 360501230, KRS 0000537423 jest administratorem

danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
się z Fundacją pod adresem czlowiekdlazwierzat@gmail.com
3. Każda osoba ma prawo:
- otrzymać informację odnośnie przetwarzania danych osobowych (w szczególności
informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały
udostępnione itp.).
- prawo wnieść skargę do Fundacji odnośnie przetwarzania danych oraz może wnieść
skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa,
(https://uodo.gov.pl/).
- prawo otrzymać kopię danych, które są dostępne dla Fundacji,
- żądać usunięcia danych osobowych lub wnieść sprzeciw odnośnie ich przetwarzania.
- wnieść wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
- żądać sprostowania lub poprawiania danych osobowych.
- przenosić dane osobowe.
4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania obowiązków
przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym a brak ich podania uniemożliwi
Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:
- imię i nazwisko/nazwa firmy,
- adres zamieszkania/adres siedziby firmy
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu, \

6. W celu wykonywania marketingu bezpośredniego, Administrator przetwarza takie dane
osobowe, jak:
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na
dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
7. Administrator może udostępnić dane podmiotom współpracującym takim jak Poczta Polska
czy firmy kurierskie oraz w celu przekazywania treści marketingowych zgodnie z ustawą
z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (w sytuacji przekazania numeru telefonu) lub /
i przesyłania informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 08.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(w sytuacji przekazania adresu e-mailowego).

