Administrator danych osobowych
Administratorem serwisu PULS jest Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z siedzibą w Warszawie
(ul. Dereniowa 2/6, 02-776 Warszawa (tel. 22 848-07-60, e-mail: puls@fsd.org.pl)
Przetwarzane dane
W ramach PULSu przetwarzamy dane dotyczące prowadzonej przez Fundację dla Ciebie/Twojego dziecka zbiórki,
takie jak: imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców, numer zbiórki, dane kontaktowe takie jak: adres
zamieszkania, e-mail, nr telefonu a także numer rachunku bankowego do rozliczeń z Fundacją oraz saldo zbiórki,
informacje o wpłatach i wypłatach.
W celu udzielenia Ci dostępu do systemu PULS będziemy przetwarzać Twoje dane takie jak adres e-mail, numer
telefonu komórkowego oraz login.
Cel przetwarzania danych:
Ww. dane przetwarzamy w celu:
(a)
przekazywania Ci transparentnych informacji na temat środków jakie zostały zebrane na rzecz Twojego
dziecka/Twoją rzecz (w tym kwot wpłat i wypłat),
(b)
komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności PULS,
(c)
aktywacji Twojego konta na PULSie i udzielenia Ci dostępu do systemu.
Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane albowiem jest to niezbędne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych
interesów a także w Twoim interesie, którymi są:
(a)
informowanie o naszej działalności, a w szczególności o stanie środków pieniężnych na Twojej/Twojego
dziecka zbiórce,
(b)
utrzymywanie kontaktu z Tobą.
Twoje dane podane w celu aktywacji konta przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Skoro
logujesz się do systemu PULS w celu aktywacji swojego konta w tym systemie wyrażasz zgodę na przetwarzanie
danych w postaci adresu e-mail, loginu oraz numeru telefonu w tym celu.
Okres przechowywania danych
Twoje dane w systemie PULS będziemy przechowywać tak długo jak trwać będzie zawarta pomiędzy nami umowa
o prowadzenie zbiórki. Po tym terminie dane będziemy przechowywać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Odbiorcy danych
Twoje dane będą udostępniane: spółce Home.pl S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin (dostawcy serwera), firmom
świadczącym nam usługi wsparcia IT w zakresie obsługi serwisu PULS, firmom świadczących usługi doradztwa
prawnego.
Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: (a)prawo
do sprostowania Twoich danych, (b) prawo do usunięcia, (c) prawo do ograniczenia przetwarzania, (d) prawo do
przenoszenia danych, (e) prawo do sprzeciwu z przyczyn dotyczących Twojej szczególnej sytuacji.
Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w przypadku przetwarzania danych na jej podstawie. Cofnięcie zgody
nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej cofnięciem.
Sprzeciw z przyczyn dotyczących Twojej szczególnej sytuacji
Przysługuje Ci prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących Twojej szczególnej sytuacji, co oznacza, że w momencie
jego wniesienia nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba, że wykażemy, iż istnieją
ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, która są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw
i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zgłoszenie żądania
Żądania w zakresie swoich praw możesz wykonać kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej:
puls@fsd.org.pl.
Powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod adres iod@sercedziecka.org.pl.
Gdzie możesz zgłosić skargę?
Skargę do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

