
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO 

Zgodnie Rozporządzeniem 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 (tzw. RODO). Przekazujemy informacje 
dotyczące Państwa danych osobowych.  

Administrator danych 
osobowych: Fundacja PUSZKE 

Dane kontaktowe 
administratora:  

Adres do korespondencji 
Chmielna 9A 
00-021 Warszawa 
Polska  

48 502 061 494 

Email: biuro@puszke.org.pl 
Dane osobowe: Dane identyfikacyjne osoby – imię rodzica, nazwisko rodzica, adres, e-mail, imię dziecka, nazwisko 

dziecka, wiek dziecka. 

Cel przetwarzania 
danych osobowych  

-  przesyłanie drogą pocztową (lub kurierem) książek w ramach programu PJ Library 

- przesyłanie drogą elektroniczną na adres email informacji niezbędny do realizacji dostaw książek 

- przesyłanie drogą elektroniczną na adres email informacji o programie i działalnościach 
edukacyjno-informacyjnych  

Okres przetwarzania 
danych osobowych  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów:  

- realizacji dostaw książek drogą pocztową (lub kurierem) aż do momentu zrezygnowania z 
uczestnictwa w programie PJ Library Polska na żądanie rodzica lub osiągnięcie maksymalnego 
wieku przez dziecko  

Odbiorcy danych 
osobowych  

Dane osobowe mogą ̨ być ́ przetwarzane przez: 
1. wolontariuszy fundacji na podstawie podpisanych przez nich stosownych oświadczeń i klauzuli 
poufności, 
2. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe: i uczestniczące w 
wykonaniu naszych czynności,  

3. organy  

- podmioty, którym zlecamy dostawę przesyłek 
- podmioty świadczące nam usługi rachunkowe, prawne; 
- podmioty prowadzące działalność ́pocztową lub kurierską 
- administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia 
sadowego.  

Okres 
przechowywania 
danych:  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów:  

- realizacji dostaw książek drogą pocztową (lub kurierem) aż do momentu zrezygnowania z 
uczestnictwa w programie PJ Library Polska na żądanie rodzica lub osiągnięcie maksymalnego 
wieku przez dziecko, tj. lat 9.  

 

Przysługujące prawa  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 
- zażądać ́dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO); 
- sprostować ́ swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO); 
- usunąć ́swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO); 
- ograniczyć ́przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO); 
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy 
przetwarzać dane osobowe, wyłączając dane które służą spełnieniu ciążących na nas obowiązków 
prawnych, wynikających z przepisów prawa oraz dane które są konieczne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 



- wnieść ́ skargę ̨ do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z 
przetwarzaniem Twoich danych osobowych  

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i dobrowolnie zgadzam się na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu realizacji zleconej przeze mnie usługi.  

  
 


