
Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe, zgodnie                            

z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119,                    

str. 1-88) oraz właściwymi przepisami krajowymi.  

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje 

dane osobowe w naszej Fundacji. 

1. Podstawa prawna: Rozporządzenie 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.  

2. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, że jest 

warunkiem zawarcia umowy adopcyjnej oraz wynikających z niej zapisów, zawarcia 

dokumentu odbioru zwierzęcia przez właściciela oraz zawarcia porozumienia                        

o wolontariat. Jeśli nie zgadzasz się na podanie danych, możemy odmówić zawarcia 

powyższych dokumentów. 

3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Dobre Ludki                        

z siedzibą Węgrowo 28G, 86-302 Węgrowo, NIP: 8762490076, regon: 385084903, 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000818971, zwana dalej „Fundacją”. 

4. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz 

realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony, możesz się z nami 

skontaktować pod numerem telefonu: 782109111, poprzez e-mail: 

dobreludki@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby naszej Fundacji. 

5. Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje 

dane, takie jak: imię i nazwisko, nr Pesel, dokumentu, serie i numer dowodu 

osobistego, adres zamieszkania, adres pobytu zwierzęcia oraz numer telefonu 

kontaktowego. 

6. Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na mocy 

przepisów prawa. 

7. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie.  

8. Dane, które otrzymaliśmy w celu weryfikacji potencjalnego domu dla naszego 

podopiecznego, zostaną usunięte z końcem roku kalendarzowego następującego                     

po roku, w którym otrzymaliśmy Twoje ostatnie zapytanie.  

9. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy adopcyjnej i wykonaniem jej 

zapisów lub zawarcia dokumentu odbioru zwierzęcia przez właściciela oraz zawarcia 

porozumienia o wolontariat, przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa 

określającego okres przechowywania danych osobowych.  

10. Nie przekazujemy danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące 

prawa:  



a) Prawo dostępu do swoich danych.  

b) Prawo otrzymania kopii swoich danych.  

c)Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W dowolnej chwili możesz zażądać 

ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:  

-  Twoje dane są nieprawidłowe;  

-  nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych;  

- nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych lub jeśli wniosłeś sprzeciw, 

możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.  

d) Prawo do sprostowania swoich danych.  

e) Prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania 

Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.  

f) Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji. W sytuacjach szczególnych, prawnie 

uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 

danych.   

g) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do:  

- otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie  

- zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.  

h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku stwierdzenia,                  

że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć odpowiednią 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub 

innego właściwego organu nadzorczego.  

i) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili 

możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody 

nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano                     

na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

w sprawie przetwarzania danych osobowych umieszczonych na profilu Facebook  

Fundacji Dobre Ludki  

 

W związku z obserwowaniem profilu Fundacji Dobre Ludki pod adresem 

https://www.facebook.com/fundacjadobreludki (dalej jako: Profil) i aktywnością 

użytkowników Facebook obserwujących Profil (dalej jako: Użytkownicy), Fundacja 

Dobre Ludki z siedzibą Węgrowo 28G, 86-302 Węgrowo (dalej jako: Administrator) 

gromadzi dobrowolnie podane dane osobowe Użytkowników i jest ich 

administratorem. Dane Użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń, 

oraz w ramach działalności związanej z adopcją zwierząt jaką Administrator 

prowadzi, a także w celu kontaktu z Użytkownikami. Administrator przetwarza dane 

osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Oznacza to, że podstawą 



przetwarzania danych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora, polegający na promocji działalności Administratora, poszerzaniu 

społeczności jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną 

społecznością. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres 

obserwowania Profilu przez Użytkowników oraz mogą być także przetwarzane do 

czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Administrator nie przekazuje nikomu 

danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma 

dostęp Facebook, a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla 

jego innych Użytkowników. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na 

podstawie konkretnych przepisów prawnych. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu 

do treści swoich danych, a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu. Każdy z Użytkowników może w dowolnej chwili wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. Każdy z Użytkowników może także 

złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem jest możliwy 

elektronicznie: dobreludki@gmail.com, telefonicznie: 782109111, jak i listownie: 

Węgrowo 28G, 86-302 Węgrowo.  

 


