
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Fundacja Skrzydlaty Pies zwana dalej „Fundacją” chroni dane osobowe zgodnie z wymogami 

RODO.

Administrator danych osobowych:

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Fundacja Skrzydlaty Pies z siedzibą w 

Bukownie, ul. Kolejowa 4, 32 – 332 Bukowno. Fundacja Skrzydlaty Pies ma status organizacji 

pożytku publicznego OPP. 

Gdzie uzyskać informacje o przetwarzaniu swoich danych osobowych?

Napisz do zarządu Fundacji:

adres e-mail: info@skrzydlatypies.pl 

adres pocztowy:  Fundacja Skrzydlaty Pies, ul. Kolejowa 4, 32 – 332 Bukowno

Od kogo Fundacja uzyskuje dane osobowe?

Fundacja otrzymuje dane osobowe od osób fizycznych:

• członków organów fundacji

• wolontariuszy

• osób zainteresowanych adopcją zwierzęcia

• osób, które adoptowały zwierzę

• darczyńców

• osób, które przekazały Fundacji 1% podatku 

Fundacja posiada dane osobowe  ww osób fizycznych w związku z powołaniem jednostek 

organizacyjnych Fundacji (zarząd, komisja rewizyjna), zawierając umowy o usługi wolontariackie, 

otrzymując ankiety od osób chętnych adoptować zwierzę, zawierając umowy adopcyjne, 

otrzymując darowizny pieniężne na konto bankowe, otrzymując dane osób, które przekazały 

Fundacji 1%. 



Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Fundację.

Fundacja przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do działalności statutowej, dla 

której Fundacja została powołana na podstawie statutu Fundacji i przepisów prawa o Fundacjach i 

Wolontariacie oraz o Organizacjach Pożytku Publicznego.

Cele pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych:

1. kontakt z członkami organów fundacji, wolontariuszami, oraz z osobami zainteresowanymi 

adopcją zwierzęcia.

2. weryfikacja warunków bytowych, jakie mogą zaoferować osoby chętne adoptować zwierzę 

z Fundacji

3. Podpisania umowy adopcyjnej podczas przekazania zwierzęcia pod opiekę osobie fizycznej.

4. Przeprowadzanie kontroli warunków bytowych zwierząt, które Fundacja planuje przekazać  

lub przekazała do adopcji.

5. Dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy konieczne jest podawanie danych osobowych Fundacji?

 Fundacja wymaga od osoby fizycznej podania następujących danych osobowych:

1. imię i nazwisko 

2. pesel 

3. nr telefonu, e - mail

4. adres zamieszkania

5. adres, pod którym będzie przebywać zwierzę (jeśli inny niż zamieszkania)

Jeśli osoba fizyczna nie poda tych danych osobowych, to Fundacja nie będzie mogła  zawrzeć z 

osobą fizyczną umowy, a w konsekwencji osoba fizyczna nie będzie mogła zostać członkiem 

organów Fundacji, nie będzie mogła świadczyć usług wolontariackich na rzecz Fundacji, oraz nie 

będzie mogła adoptować zwierzęcia z Fundacji.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Fundacja może wymagać podania innych danych 

niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie 

danych jest dobrowolne.

Udostępnianie danych osobowych na zewnątrz.

1. Fundacja udostępnia dane osobowe wyłącznie w celach podatkowych, rachunkowych i 

innych przewidzianych prawem: urząd skarbowy, biuro rachunkowe, publiczne jednostki 

kontrolujące Fundację, Policja.

2. Fundacja nie przetwarza i nie ujawnia danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody 

osób, których dane dotyczą z wyłączeniem pkt.1. 



Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać kontaktując się z Fundacją e-mailowo,

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, uwzględniając zobowiązania wynikające z umowy 

zawartej z Fundacją. 

Fundacja przetwarza dane osobowe do momentu wycofania zgody.

Termin przechowywania danych osobowych przez Fundację.

1. Fundacja przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej 

członkami organów Fundacji a także po jej zakończeniu.

2. Fundacja przechowuje dane osobowe osób, które adoptowały zwierzę z Fundacji do 

momentu śmierci zwierzęcia i później.

Dane osobowe przechowywane są w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom

– statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia 

wykonania umowy.

– w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania 

danych osobowych. Fundacja przechowuje dane osobowe przez okres, w którym 

zobowiązana jest do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwiająca ich 

skontrolowanie przez organy publiczne.

Uprawnienia osoby fizycznej wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych?

Fundacja gwarantuje spełnienie wszystkich praw osoby fizycznej wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień można skorzystać:

1. W odniesieniu do żądania sprostowania danych: 

a). kiedy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.



2. W odniesieniu do żądania usunięcia danych: 

a). kiedy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację

b). kiedy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem

c). kiedy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa.

d). kiedy dane zostały zebrane bez zgody osoby fizycznej.

3. W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: 

a). kiedy dane osobowe są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania danych 

na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.

b). kiedy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba fizyczna nie chce, aby 

zostały usunięte.

c). kiedy dane nie są już potrzebne Fundacji, ale mogą być potrzebne osobie fizycznej do 

obrony lub dochodzenia roszczeń.

d). kiedy zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu.

4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych.

5. Osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Fundację 

danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w 

której się znalazła osoba fizyczna.

2. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są 

profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Fundacja nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.

Fundacja nie przetwarza danych osobowych automatycznie, w tym poprzez profilowanie.


