
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na nas jako administratorze Państwa danych 

osobowych w rozumieniu przepisów 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) (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest fundacja Rafał Brzoska Foundation z 

siedzibą przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 28 lok. U2, 02-646 Warszawa, wpisana do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

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

Sądowego, pod numerem KRS: 0000972080, REGON: 522187187, NIP: 5213970707 (dalej: 

„Administrator” lub „Fundacja”). 

2. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

(adres korespondencyjny: ul. Fryderyka Joliot-Curie 28 lok. U2, 02-646 Warszawa), a także za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email: kontakt@rafalbrzoskafoundation.org), 

oraz pod numerem telefonu:600980802. 

3. Nasza strona internetowa (https://brzoskafoundation.org/) umożliwia kontakt z nami za 

pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „Kontakt”. Przesłanie zapytania za pomocą 

formularza wymaga podania danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz adresu email. 

Oczywiście innego rodzaju dane osobowe mogą znaleźć się w treści przesyłanej wiadomości. 

4. Możecie Państwo kontaktować się z nami również za pomocą poczty tradycyjnej wysyłanej na 

adres Fundacji. W takiej sytuacji otrzymamy Państwa dane adresowe. 

5. Przesłane do nas za pomocą formularza kontaktowego wiadomości lub pocztę tradycyjną 

rozumiemy jako Państwa zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych w niej 

zawartych oraz Państwa danych adresowych - możemy zatem je przetwarzać na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą również przetwarzane przez Fundację zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO w celu: 

a. udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość oraz na potrzeby dalszej komunikacji, 

jeśli zaistnieje taka potrzeba (przetwarzanie danych leży w naszym i Państwa 

uzasadnionym interesie – umożliwia komunikację między nami), 

b. dodania Państwa danych do naszej bazy kontaktów (w naszym uzasadnionym interesie 

leży możliwość skontaktowania się z poznanymi już osobami), 

c. w przypadku korespondencji tradycyjnej – na potrzeby prowadzonej przez nas 

dokumentacji dotyczącej wysyłanej i odbieranej poczty (w naszym uzasadnionym 

interesie leży udokumentowanie otrzymania i wysyłki korespondencji zgodnie z 

wewnętrznymi zasadami biurowości). 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora w wyżej 

wymienionych celach mogą one być przekazywane współpracownikom Fundacji oraz 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, marketingowe, księgowe, 

informatyczne, pocztowe, kurierskie i inne w zakresie, w jakim niezbędne będzie to do 

załatwienia sprawy, której dotyczy wymiana korespondencji. 

https://brzoskafoundation.org/


7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z państw spoza Unii Europejskiej 

i Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym. 

8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla załatwienia sprawy, 

której dotyczy wymiana korespondencji. Państwa dane kontaktowe pozostaną zapisane w 

naszej bazie kontaktów (w przypadku korespondencji tradycyjnej również na potrzeby 

prowadzonej przez nas dokumentacji dotyczącej wysyłanej i odbieranej poczty), chyba że 

zażądają Państwo ich usunięcia. W takim wypadku niezwłocznie usuniemy Państwa dane. 

Możemy jednak w dalszym ciągu przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli wystąpi ku temu 

podstawa prawna wynikająca z trwającej między nami współpracy (w szczególności z zawartej 

umowy) lub z innych przyczyn, o których poinformujemy w drodze odrębnego komunikatu. 

Żądanie usunięcia danych pozostanie również bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych przed dokonaniem żądania. 

9. W przypadkach i w zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do żądania od 

Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

10. Jeśli stwierdzą Państwo nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe dostępne są pod adresem: 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

11. Dane osobowe, których dotyczy niniejsza informacja zostały (zostaną) przekazane przez 

Państwa dobrowolnie. Ich podanie nie jest obowiązkowe. 

 

 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

