Fundacja Mała Straż
ul. Plonowa 18, 91-156 Łódź
tel.: 790-557-779
kontakt@fundacjamalastraz.pl
www.fundacjamalastraz.org.pl

Łódź, dnia 10 maja 2018

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych,
pragniemy podać informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych określone w
art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby
której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Fundacja Mała Straż z siedzibą w Łodzi przy ul. Plonowej 18, 91-156 Łódź, wpisaną do
Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w
Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000580846; NIP 9471985862.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Plonowej 18, 91-156 Łódź lub email: kontakt@fundacjamalastraz.org.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Plonowej 18, 91-156 Łódź lub email: kontakt@fundacjamalastraz.org.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez fundację polegają na:
- kontakcie z Panem/Panią w związku z przynależnością Pana/Pani dziecka do Dziecięcej/
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Mała Straż,
- prowadzeniu kampanii informacyjnych, marketingowych i sprzedażowych,
- prowadzenie kampanii w mediach.
Realizacja ww. usług mieści się w zakresie działalności Fundacji, ujawnionym w Rejestrze KRS,
jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby fundacja mogła tworzyć i dostarczać
swoim potencjalnym odbiorcom takie usługi.
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5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania
odbiorcom fundacji kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez fundację usług i
produktów, jak również w celach statystycznych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przez fundację przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji
prawnie uzasadnionych interesów fundacji, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: : kontakt@fundacjamalastraz.org.pl ,
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plonowej 18, 91-156 Łódź lub
email: kontakt@fundacjamalastraz.org.pl
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy, Fundacja Mała Straż
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