
W związku z realizacją wymogów 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”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio jest: Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris 
Missio z siedzibą w Poznaniu przy ul, Junikowskiej 48, 60-163 Poznań, KRS 0000039129. 

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris 
Missio, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych za pomocą adresu 
medicus@ump.edu.pl. 

3.    Administrator danych osobowych Fundacja Redemptoris Missio - przetwarza Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a)    informowania o spotkaniach, koncertach i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, 

b)    prowadzenia i publikowania statystyk działań Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio (w których nie są publikowane dane osobowe),   

c) przekazywania materiałów informacyjnych i promocyjnych, 

c) koordynowania zadań grup roboczych wolontariuszy.  

5. Przetwarzane i przechowywane mogą być następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, nazwa uczelni i kierunek 
studiów.  

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. 

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). 

8.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 
stronami umowa. 
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11.    Dane Pani/Pana nie będą profilowane.  


