
Obowiązek informacyjny dla darczyńców, podopiecznych oraz osób ubiegających się o pomoc od Fundacji 
Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym 

 
 

Szanowni Państwo, 
 
 
Zgodnie z wymogami 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 (dalej: „RODO”), przekazujemy 
poniżej informację o przetwarzaniu danych osobowych darczyńców, podopiecznych oraz osób ubiegających 
się o pomoc od Fundacji. 
 
[Administrator danych] Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja 
Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym, ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polska 
(dalej: „Fundacja”).  
 
[Cele i podstawy prawne przetwarzania danych] Fundacja przetwarza dane osobowe w następujących 
celach i na następujących podstawach prawnych: 

 w celach niezbędnych do realizacji zawartej umowy darowizny lub podjęcia działań przed jej 
zawarciem, w szczególności: 

i. w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie pomocy lub osób będących podopiecznymi 
Fundacji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, kontaktu z osobą ubiegającą 
się o przyznanie pomocy, przekazania środków pieniężnych lub rzeczowych, monitorowania 
wykorzystania przyznanej pomocy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);   

ii. w przypadku darczyńców – w celu umożliwienia przekazania środków pieniężnych lub 
rzeczowych na rzecz Fundacji, ustalenia beneficjenta rzeczywistego, raportowania. 

 w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków 
związanych z prowadzeniem sprawozdawczości Fundacji oraz przeciwdziałaniu praniu brudnych 
pieniędzy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

 w celach związanych z realizacją zadań statutowych Fundacji tj. w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów Fundacji, takich jak działania służące promowaniu i upowszechnianiu 
zadań objętych celami statutowymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

 Fundacja przetwarza dane osobowe szczególnych kategorii w postaci danych dotyczących zdrowia 
osób ubiegających się o pomoc Fundacji oraz podopiecznych Fundacji. Podstawą prawną takiego 
przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. d) RODO, pod warunkiem, że przetwarzanie dotyczy członków, 
byłych członków lub osób utrzymujących stałe kontakty z Fundacją, a przetwarzanie dokonuje się w 
ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez 
Fundację. Dane osobowe szczególnych kategorii nie są ujawniane poza Fundacją bez zgody osób, 
których dotyczą; 

 w pozostałych przypadkach Fundacja może przetwarzać dane osobowe w oparciu o dobrowolną 
zgodę na przetwarzanie danych oraz w celach wskazanych w takiej zgodzie (np. zgoda na 
przetwarzanie wizerunku). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wówczas– art. 6 ust. 1 lit a) 
RODO. Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać ją w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie będzie mieć jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
danych, którego miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy 
przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody, zostanie przekazana informacja o skutkach 
nieudzielenia lub wycofania zgody.  

 
[Obowiązek lub dobrowolność podania danych]  
Podanie danych osobowych opiera się na zasadzie  dobrowolności, jednakże niepodanie danych może 
uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy darowizny, realizację pomocy lub podjęcie niektórych działań 
np. rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy, kontakt z podopiecznym/osobą ubiegającą się o pomoc.  W 
przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa np. w zakresie 



wynikającym z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz.U.2017.1049 z dnia 2017.05.30 z późn.zm.) – podanie danych stanowi wymóg ustawowy. W 
przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne, a nieudzielnie 
zgody nie rodzi negatywnych konsekwencji. 
  
[Przekazywanie danych do innych podmiotów]  
Ponadto w zależności od okoliczności dane mogą być przekazywane innym podmiotom, a w szczególności: 

- zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług IT, firmom transportowym, podmiotom 
świadczącym usługi medyczne i rehabilitacyjne); 

- fundatorowi - Solaris Bus & Coach S.A.; 
- księgowym, prawnikom, audytorom/rewidentom, sądom lub innym podmiotom uprawnionym do 

ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 
 
[Przekazywanie danych do innych państw] Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza  
Europejski Obszar Gospodarczy.  
  
[Przechowywanie danych] Dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres rozpatrywania 
wniosku o przyznanie pomocy lub realizacji umowy (jeżeli do niej dojdzie) oraz przez dłuższy z 
następujących okresów: okres przechowywania danych określony w przepisach prawa lub do upływu 
okresu przedawnienia roszczeń – z zgodnie z obowiązującymi w Fundacji politykami w zakresie 
przechowywania danych. 
 
[Bezpieczeństwo danych] Fundacja podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia 
odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki 
bezpieczeństwa wdrożone przez Fundację są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych 
osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Fundację ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz 
procedurami zarządzania.  
 
[Uprawnienia] W sytuacjach określonych w przepisach mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do 
złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
[Kontakt] W razie jakiekolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z 
Fundacją pod poniższym adresem: Fundacja Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym, ul. Obornicka 46, 
Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska z dopiskiem „Dane osobowe” lub adresem e-mail: 
fundacja@zielonyjamnik.pl 
 
[Obowiązek przekazania informacji] W przypadku gdy udostępniają Państwo dane osobowe innych osób 
np. swoich najbliższych, w szczególności w celu uzyskania dla nich pomocy od Fundacji bądź dane osobowe 
swoich reprezentantów, pełnomocników, wspólników, pracowników (w przypadku darczyńców) 
zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób o tym, że Fundacja otrzymała te dane od Państwa i 
jest ich administratorem, a także o zakresie przekazanych danych oraz o tym, że Fundacja przetwarza dane 
osobowe na zasadach określonych powyżej.  Ponadto na żądanie Fundacji powinni Państwo dostarczyć 
Fundacji potwierdzenie przekazania ww. informacji tym osobom. 
 

 


