Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa
danych osobowych.
1. Kto przetwarza dane osobowe?
Administratorem danych jest Fundacja JOKOT z siedzibą w Warszawie przy ul. Klaudyny 38 m. 75.
Przedstawicielem Administratora do spraw danych osobowych jest prezes Zarządu.
2. Dlaczego przetwarzamy dane?
Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ustawy o RODO ust. 1 lit a, b, c, e i f.
Przetwarzanie danych pozwala nam na działania statutowe, m.in. na przeprowadzanie interwencji, opiekę
nad powierzonymi nam kotami bezdomnymi i wolno żyjącymi, zawarcie umów adopcyjnych
czy porozumień o świadczeniach wolontarystycznych. Dane osobowe są nam również potrzebne
do przekazywania informacji o działaniach Fundacji (np. o możliwości wsparcia naszych podopiecznych
poprzez przekazanie 1% podatku od osób fizycznych) czy podziękowania za przekazaną darowiznę.
3. Jak długo przechowujemy dane?
Dane osobowe przechowujemy 10 lat od ostatniego kontaktu lub wygaśnięcia umowy, na podstawie której
je przetwarzamy.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu
jej wycofania.
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Fakt wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych prosimy zgłosić mailowo na adres jokot@jokot.pl lub listownie na adres Fundacji JOKOT
(ul. Klaudyny 38 m. 75, 01-684 Warszawa).
4. Komu udostępniamy dane?
W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Fundacji JOKOT, podmioty te mogą
uzyskać dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to:
lecznica weterynaryjna, biuro księgowe oraz firma administrująca serwerem poczty elektronicznej.
Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, np. profilowaniu.
Dane osobowe nie będą udostępniane poza granice Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
5. Jakie masz prawa?
Masz prawo do żądania od Administratora:
 dostępu do Twoich danych osobowych,
 sprostowania,
 usunięcia,
 ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 przenoszenia danych.
Fundacja JOKOT może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii informacji, o czym zostaniesz
powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
6. Jak możesz się z nami skontaktować?
W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres
e-mail: jokot@jokot.pl lub listownie na adres: Fundacja JOKOT, ul. Klaudyny 38 m. 75, 01-684 Warszawa.

