
1. Beneficjenci Fundacji (dorośli)   

Fundacja  informuje,  że  jest  administratorem Pani/Pana  danych  osobowych,  zbieranych  w celu
rozpatrzenia podania o przyznanie pomocy przez Fundację i wpisania Pani/Pana do rejestru osób
wspieranych przez Fundację, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania – w celu udzielania
pomocy finansowej,  rzeczowej  i  innej  pomocy niefinansowej  w związku z  chorobą,  zgodnie  z
celami statutowymi Fundacji.
W związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim zgoda, a
jednocześnie przekazanie danych osobowych jest  niezbędne do świadczenia pomocy, prosimy o
wyrażenie poniższej zgody, po zapoznaniu się z informacjami na temat zasad przetwarzania danych
osobowych. 
___________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  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)  –  RODO,
przekazujemy następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Polska  Fundacja  Chorób  Rzadkich
"Pomóżmy Jasiowi i Małgosi" z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Radzikowskiego 29, 31-315
Kraków (zwana dalej również „Fundacją”)

2) celem przetwarzania  danych osobowych jest  rozpatrzenie  podania  o  przyznanie  pomocy
przez Fundację i  wpisania Pani/Pana do rejestru osób wspieranych przez Fundację,  a w
przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, celem przetwarzania danych osobowych jest
udzielanie  pomocy  finansowej,  rzeczowej  i  innej  pomocy  niefinansowej  w  związku  z
chorobą, zgodnie z celami statutowymi Fundacji,

3) podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
 zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  jednym  lub  większej  liczbie

określonych celów - art. 6 ust. 1 lit. a oraz 9 ust. 2 lit. a RODO,
 prawnie uzasadnione interesy administratora (realizacja celów statutowych Fundacji,

dochodzenie i obrona przed roszczeniami) art. 6 ust. 1 lit. f oraz 9 ust. 2 lit. f RODO,
 niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej

osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. d RODO oraz 9 ust. 2 lit. c RODO,
 niezbędność  do wypełnienia  obowiązków prawnych ciążących na  administratorze

(przewidzianych w szczególności w Ordynacji Podatkowej w zakresie archiwizacji
dokumentacji)  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz 9 ust. 2 lit. j RODO

4) odbiorcami danych osobowych mogą być: 
 podmioty  współpracujące  z  administratorem  w  realizacji  celów  statutowych

(podwykonawcy), w szczególności podmioty świadczące usługi transportowe w celu
dostarczania leków,

 podmioty świadczące obsługę księgową,
 apteki realizujące recepty
 dostawcy rozwiązań i systemów informatycznych.

5) dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do podjęcia decyzji o przyznaniu
pomocy i wpisaniu do rejestru osób wspieranych przez Fundację, a w przypadku decyzji
pozytywnej  -  przez  okres,  w  którym  będzie  świadczona  pomoc,  zgodnie  z  celami
statutowymi Fundacji,  przy czym nie  dłużej  niż  do momentu  odwołania  zgody.  Po tym
terminie Fundacja będzie mogła przetwarzać dane osobowe przez okres, w którym będzie
zobowiązana  na  podstawie  właściwych  przepisów do archiwizowania  dokumentów oraz
przez  okres  wynikający  z  biegu  ogólnych  terminów  przedawnienia  roszczeń  –  w  celu
ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami,



6) dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach
korzystania przez administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy
informatyczne,  które  to  podmioty  mogą  przechowywać   dane  osobowe  na  serwerach
zlokalizowanych  poza  tym  obszarem  (w  tym  na  terenie  Stanów  Zjednoczonych)  na
podstawie  decyzji  Komisji  Europejskiej  stwierdzającej  właściwy poziom ochrony lub  w
oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  oraz  o prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

8) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność  z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem,

9) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
10) podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może

skutkować odmową świadczenia pomocy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych Fundacji moich danych osobowych, w tym
danych wrażliwych dotyczących mojego stanu zdrowia, w celu niezbędnym do rozpatrzenia
podania o przyznanie pomocy przez Fundację i wpisania do rejestru osób wspieranych przez
Fundację, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania – w celu udzielania mi pomocy
finansowej, rzeczowej i innej pomocy niefinansowej, zgodnie z celami statutowymi Fundacji. 

_____________________________
podpis


