
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L
119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Rodziców/Opiekunów dzieci ubiegających się o pomoc oraz

tych dzieci jest Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie (00-845) przy
ul. ŁUCKIEJ, nr 18, lok. 1801/1802;

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować
się wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja@szpitalzelazna.pl

3. Dane osobowe dzieci oraz ich Rodziców/Opiekunów będą przetwarzane w celu:
 przeprowadzenia procesu rozpatrzenia wniosku dotyczącego przyznania pomocy dzieciom przez

Fundację dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, tj. wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody

 realizacji zawartej umowy Porozumienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości;

 uzyskania od właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej informacji na temat sytuacji materialno-
bytowej dziecka i jego rodzica/opiekuna oraz wykorzystania tych danych na potrzeby
postępowania związanego z udzieleniem pomocy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
tj. wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody

 w przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Fundacją a Rodzicami/Opiekunami bądź dziećmi
dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw
Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony
interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora;

4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych dzieci: imię i nazwisko, dane
adresowe, nr PESEL, data urodzenia, dane o stanie zdrowia; dane osobowe Rodziców/Opiekunów
(imię i nazwisko, dane adresowe, PESEL, nr dowodu osobistego, dane kontaktowe);

5. Odbiorcą danych osobowych dzieci i ich Rodziców/Opiekunów będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania tych danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,
a także upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora;

6. Dane osobowe dzieci i ich Rodziców/Opiekunów nie będą przekazywane odbiorcy w państwie
trzecim lub organizacji międzynarodowej;

7. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
a. w przypadku podjęcia decyzji o nieudzieleniu wsparcia, dane osobowe będą niszczone

niezwłocznie, z wyjątkiem danych osobowych, które mogą być potrzebne w przypadku sporów
między Wnioskodawcami a Fundacją.

b. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania;
c. dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń – przez okres przechowywania

dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;
d. dane osobowe, które mogą być wykorzystane w celu dochodzenia roszczeń – będą

przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu
cywilnego;

8. Rodzice/Opiekunowie oraz dzieci po uzyskaniu pełnoletności mają prawo dostępu do treści
swoich danych, a w przypadku Rodziców/Opiekunów mają oni prawo dostępu do danych swoich
dzieci,
a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia



danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy
czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych dzieci
lub Rodziców/Opiekunów narusza przepisy RODO;

10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w
kwestionariuszu będzie skutkować brakiem możliwości jego złożenia, a w umowie Porozumienia -
odmową jego zawarcia;

11.Wobec dzieci oraz ich Rodziców/Opiekunów nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje,
w tym dane tych osób nie będą podlegały profilowaniu.


