
Klauzula nr 13 – Osoby korespondujące 

 

ADMINISTRATOR: 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz wspomagania rehabilitacji i 

szerzenia wiedzy kynologicznej „MAŁY PIESEK ZUZI” z siedzibą przy ul. Jarochowskiego 44, 62-239 Poznań, kontakt: sandranapierala@malypiesekzuzi.pl.  

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane przetwarzane są w celu: 
1) Załatwienia spraw związanych z prowadzoną korespondencją na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dbaniu o prawidłowe załatwienie sprawy związanej z korespondencją. 
2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:  

 art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora jakim jest obrona interesów i dobrego imienia). 

ODBIORCY DANYCH: Dane osobowe są udostępniane dostawcom usług pocztowych oraz podmiotom, których korespondencja dotyczy i jest niezbędna do załatwienia sprawy.Dane osobowe mogą być udostępniane (powierzone) dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), dostawcom usług prawnych w zakresie obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń 

CZAS PRZETWARZANIA: Okres przechowywania dokumentacji stanowiącej przedmiot uzależniony jest od tego, czego 

dana dokumentacja dotyczy- maksymalnie 10 lat od dnia ostatniej korespondencji. 

TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych* 

 dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych), 
 sprostowanie,  

 usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

 wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu odpowiedzi na korespondencję  
i załatwienie sprawy będącej jej przedmiotem. 

Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji w 
tym profilowaniem. 

mailto:sandranapierala@malypiesekzuzi.pl


* 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  
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	Klauzula nr 13 – Osoby korespondujące

