Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO:
1.Administratorem danych osobowych jest All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego (zwana
dalej „ADMINISTRATOREM”), z siedzibą przy ul. Legnickiej 25B/4, 70-134 Szczecin
2.Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na adres: Legnicka 25B/4, 70-134 Szczecin,
telefonicznie na nr 668 229 043, lub drogą mailową: allforanimals@firma.pl lub
biuro@allforanimals.net
3.Administrator zarządza stroną internetową www.allforanimals.net która to witryna stanowi jego
własność.
4.Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, prosimy o
kontakt mailowy, na adresy podane w pkt. 2.
5.Fundacja jest administratorem danych osobowych (adres email) osób kontaktujących się z Fundacją
za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej. Państwa dane osobowe (adres email)
są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych
sprawach, w których Państwo się z nami kontaktują. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
ich niepodanie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi łączy się z brakiem możliwości
otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
6.Fundacja jest administratorem danych osobowych darczyńców Fundacji. Osoby dokonujące
darowizn na rzecz Fundacji w formie przelewu bankowego przekazują Fundacji swoje dane osobowe
poprzez operatora bankowego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego).
Dane osobowe darczyńców przetwarzane są w celach sprawozdawczości finansowo – księgowej oraz
przesyłania podziękowań lub upominków za wspieranie działań Fundacji.
7. Fundacja jest administratorem danych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą .
Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia złożonego
w sklepie internetowym Fundacji tj. wysyłki zamówienia za pośrednictwem platformy Allegro.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w przypadku:
- wysyłki towaru do klienta,
- negatywnej oceny klienta,
- reklamacji klienta.
8.Fundacja w ramach swoich działań statutowych dokonuje zakupów dla podopiecznych. W tym celu
Fundacja podpisuje z podmiotem umowę lub protokół, w których obdarowany podaje swoje dane
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, PESEL lub nr dokumentu tożsamości,
numer telefonu, adres e-mail). Nie podanie danych osobowych oznacza brak możliwości zawarcia
umów.
9.Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest:

ad. pkt. 5 – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa osób
kontaktujących się z Fundacją, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania/prośby o
pomoc (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
ad. pkt. 6 – wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz
przepisów prawnych regulujących działalność organizacji pożytku publicznego (tj. art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO), a także prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na realizacji jej celów statutowych
oraz podtrzymywaniu dobrych relacji z darczyńcami, w tym informowaniu ich o sposobie
rozdysponowania darowizn (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
10.Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. Administrator nie zamierza przekazywać danych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11.Fundacja nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany. Administrator nie podejmuje
również w sposób zautomatyzowany decyzji, nie profiluje danych ani nie wykorzystuje plików
cookies.
12.Fundacja co do zasady nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom. Wyjątkiem od tej
zasady są działania, których realizacja nie jest możliwa bez przetwarzania danych osobowych przez
podmioty trzecie lub istnieje prawny wymóg udostępnienia danych osobowych, np. prowadzenie
księgowości. O ile zajdzie taka konieczność, Administrator może przekazać dane osobowe tylko na
podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności Policji, Prokuraturze, a innym podmiotom (np.
dla celów księgowych), o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
13.Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres wynikający z przepisów
prawa lub niezbędny do realizacji określonego celu, w związku z którym Fundacja weszła w
posiadanie Państwa danych, np.
udzielenia odpowiedzi, udzielenia pomocy,
minimalny obowiązkowy okres przechowywania dokumentów, wynikający z przepisów prawnych lub
niezbędnych do realizacji obowiązków, w tym prawnych, finansowych, statutowych itp.,
14.Na zasadach określonych w RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od
Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do usunięcia danych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. e) RODO), prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). Właściwe żądanie należy zgłosić
na piśmie lub mailowo na wskazane w pkt. 2 adresy.
15.Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do żądania od Administratora przeniesienia
tych danych, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO w zw. z pkt. 11 niniejszej klauzuli.
16.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

