
KLAUZULA INFORMACYJNA - KAMPANIA “TAK DLA PODPASEK” 

1. Administrator. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją 

kampanii społecznej “TAK dla podpasek” (“Kampania”) jest FUNDACJA KULCZYK FOUNDATION 

z siedzibą w Warszawie (00-526) przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000471002, posiadająca numer NIP: 70104114847 (“Fundacja”). 

Kontakt z Fundacją jest możliwy e-mailowo pod adresem iod@kulczykfoundation.org.pl.  

2. Inspektor Ochrony Danych. Fundacja powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym 

można skontaktować się we wszystkich w sprawach związanych z ochroną prywatności i danych 

osobowych e-mailowo pod adresem iod@kulczykfoundation.org.pl. 

3. Cele przetwarzania Twoich danych. Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe podane w 

związku z podpisaniem apelu do rządzących w ramach Kampanii w celu: 

(a) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na prowadzeniu jej 

działalności statutowej, w tym przeprowadzeniu Kampanii i odnotowaniu Twojego poparcia dla 

apelu do rządzących (art. 6 ust. 1 lit f RODO);  

(b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na informowaniu osób 

zainteresowanych Kampanią o jej dalszym przebiegu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przy czym 

Fundacja będzie przetwarzać Twoje dane w tym celu wyłącznie jeśli zgodzisz się na 

otrzymywanie informacji dot. Kampanii na swój adres e-mail. 

4. Komu Fundacja może ujawnić dane osobowe? Fundacja może ujawnić podane przez Ciebie 

dane osobowe:  

(a) swoim pracownikom, współpracownikom, w szczególności którzy są zaangażowani  

w realizację Kampanii; 

(b) organizacjom i podmiotom wspierającym Kampanię, w szczególności uczestniczącym  

w Okresowej Koalicji; 

(c) dostawcom usług, oprogramowania i systemów informatycznych, które Fundacja wykorzystuje 

do prowadzenia swojej działalności statutowej, w tym do realizacji Kampanii; 

(d) podmiotom, które świadczą usługi wspierające działalność statutową Fundacji, takie jak usługi 

księgowe, usługi doradztwa prawnego i biznesowego, usługi konserwacji sprzętu IT, usługi 

finansowe, usługi marketingowe - wyłącznie w niezbędnym do świadczenia tego rodzaju usług 

zakresie. 

Lista osób, które podpisały apel do rządzących może także zostać przekazana organom władzy 

publicznej, które są adresatami apelu. 

5. Czy Fundacja będzie przekazywać dane osobowe poza obszar EOG? Fundacja nie będzie 

przekazywać pozyskanych danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.  

6. Jak długo Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe? Fundacja będzie przetwarzać dane 

osobowe przez cały okres prowadzenia Kampanii. 

7. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez Fundacja? Masz prawo do: 

(a) dostępu do swoich danych osobowych; 

(b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  

(c) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; 
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(d) w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie przesłanki prawnie 

uzasadnionego interesu Fundacji - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych; 

(e) w związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony 

interes Fundacji, nie przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych; 

(f) w odniesieniu do zgody na otrzymywanie informacji dot. Kampanii, o ile ją wyrazisz - możesz 

wycofać zgodę w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres 

iod@kulczykfoundation.org lub klikając w tzw. link unsubscribe dołączony do wysyłanych do 

Ciebie wiadomości. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na działań podejmowanych na jej 

podstawie przez jej wycofaniem. 

8. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? Podanie danych osobowych jest niezbędne 

do podpisania apelu. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dot. Kampanii jest dobrowolne. 

9. Czy Fundacja będzie wykorzystywać dane osobowe do podejmowania decyzji w sposób 

zautomatyzowany, w tym profilowania? Nie.  
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