
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „FANIMANI” 

Niniejszy dokument stanowi informację dla uczestników programu FaniMani odnośnie zasad na 
jakich przetwarzamy dane osobowe. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z 
siedzibą w Warszawie (ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa). Z administratorem możesz 
skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@sercedziecka.org.pl 

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, wizerunku, numeru zbiórki celowej oraz Twojej historii 
(opisu wady serca i ewentualnie innych danych o Twoim stanie zdrowia) zostaną udostępnione na 
podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) Fundacji 
FaniMani z siedzibą w Poznaniu (ul. Czesława Miłosza 3, 60-461 Poznań). Celem udostępnienia jest  
stworzenie Twojego profilu w serwisie FaniMani (fanimani.pl), a w konsekwencji pozyskiwanie 
środków finansowych w ramach programu wsparcia organizacji społecznych, przy okazji zakupów 
online.  

 

ODBIORCY DANYCH 

Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są użytkownicy sieci Internet, podwykonawcy 
administratora w zakresie IT,  Fundacja FaniMani z siedzibą w Poznaniu (ul. Czesława Miłosza 3, 60-
461 Poznań). 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu zakończenia przez Ciebie udziału w 
programie FaniMani, do czasu utraty statusu podopiecznego Fundacji Serce Dziecka lub do czasu 
cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 

Nie musisz godzić się na udostępnienie nam danych osobowych (jest to dobrowolne). W przypadku 
braku zgody nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, Twój profil w serwisie 
FaniMani.pl nie zostanie stworzony. 



 

TWOJE PRAWA 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące 
prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych, 

 prawo sprostowania, 

 prawo usunięcia,  

 prawo ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia danych. 

Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego 
zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W 
Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 

Masz prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie w zakresie, w jakim została ona 
udzielona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

PROFILOWANIE/ LUB ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przedmiotem podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji. 

 

SKARGA 

Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie 
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Fundacja powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem: 
iod@sercedziecka.org.pl . 
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