
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Kto jest administratorem danych? 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne 
Razem” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Antoniego Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań i numerze KRS 
0000557192 (dalej: Stowarzyszenie). 

Jak się z nami skontaktować? 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami 
kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając email na 
adres: kontakt@hospicjumrazem.pl, telefonicznie pod numerem: +48 666 055 475 lub wysyłając list 
pocztą tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia. 

 

Skąd pozyskujemy dane? 

W celu realizacji swojej działalności Stowarzyszenie przetwarza tylko niezbędne dane osobowe i tylko 
te dane, które zostały dobrowolnie udostępnione Stowarzyszeniu przez zainteresowane osoby (lub ich 
opiekunów prawnych). W szczególności dotyczy to danych i informacji przekazanych do 
Stowarzyszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie„www.hospicjumrazem.pl oraz 
danych, które zostały przekazane nam za zgodą zainteresowanej osoby przez podmioty zewnętrzne 
np. za pośrednictwem profilu Stowarzyszenia na Facebooku czy też strony www.pomoc-razem.pl. 

Przetwarzane mogą być także te dane, które zostały pozyskane przez Stowarzyszenie podczas 
rozmów telefonicznych lub podczas spotkań bezpośrednich z osobami zainteresowanymi, w zakresie 
podanym każdorazowo przy pozyskiwaniu danych osobowych. Przetwarzane mogą być również dane 
niezbędne do zawarcia i realizacji umów pomiędzy zainteresowanymi osobami a Stowarzyszeniem np. 
umowy darowizny za rzecz Stowarzyszenia. 

W szczególnych sytuacjach dane osobowe mogą być pozyskiwane przez Stowarzyszenie od 
podmiotów trzecich jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła wyraźną, konkretną, świadomą, 
jednoznaczną i dobrowolną zgodę na ich ujawnienie Stowarzyszeniu. W takim przypadku 
Stowarzyszenie, informuje osobę której dane dotyczą o kwestiach omówionych w niniejszym 
dokumencie oraz podmiocie od którego pozyskało dane w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych 
osobowych, który wynosi maksymalnie miesiąc od dnia pozyskania danych lub przy pierwszej 
komunikacji z osobą, której dane dotyczą. 

Jakie dane przetwarzamy?  

Przetwarzamy jedynie te dane, które są potrzebne do realizacji zadań Stowarzyszenia wynikających z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa i statutu Stowarzyszenia i które zostały dobrowolnie 
podane przez osoby zainteresowane (lub ich opiekunów prawnych). W szczególności są to dane 
osobowe podane przez osobę zainteresowaną przy wypełnianiu formularza kontaktowego 
zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia tj. imię, nazwisko, adres email. 

Dodatkowo Stowarzyszenie może przetwarzać także dane osobowe, które zostały podane przez 
osoby zainteresowane w trakcie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej bądź rozmowy 
telefonicznej lub spotkań bezpośrednich po wyrażeniu przez osobę zainteresowaną dobrowolnej i 
wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. W szczególności mogą to być informacje o stanie zdrowia lub 
wizerunek osoby zainteresowanej.  

Jeżeli zainteresowana osoba dokonała wpłaty na konto Stowarzyszenia, np. realizując umowę 
darowizny, wówczas przetwarzane mogą być następujące dane: imię, nazwisko, adres oraz nr 
rachunku bankowego osoby zainteresowanej. 



Ponadto podczas korzystania ze strony internetowej Stowarzyszenia zbierane są także dane w 
postaci logów systemowych pozwalających na śledzenie aktywności (zanonimizowanej) 
użytkowników. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Stowarzyszenie przetwarzana pozyskane dane osobowe w następujących celach i w oparciu o 
następujące podstawy prawne: 

 w celu wykonywania zadań Stowarzyszenia wynikających z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa i statutu Stowarzyszenia oraz realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów Stowarzyszenia  - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (dalej: RODO), a 
w zakresie danych szczególnej kategorii np. o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. d RODO; 

 w szczególnych przypadkach, w celu zawarcia oraz wykonania umowy wiążącej osobę 
zainteresowaną i Stowarzyszenie oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
wynikających z takiej umowy - podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO; 

 w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu – podstawa prawna 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych szczególnej kategorii np. o stanie zdrowia art. 9 
ust. 2 lit. b RODO. 

Ponadto po udzieleniu przez osobę, której dane dotyczą wyraźniej i dobrowolnej zgody na warunkach 
wskazanych w art. 4 pkt 11 RODO jej dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo 
wskazanych w formularzu zgody. 

Komu udostępniamy przetwarzane dane osobowe? 

Dane osobowe są przechowywane na komputerach wykorzystywanych w Stowarzyszeniu, a także na 
serwerach dzierżawionych przez Stowarzyszenie (zwłaszcza wykorzystywanych do obsługi 
programów pocztowych oraz utrzymania strony internetowej). W związku z tym dane mogą 
powierzane do przetwarzania na podstawie odpowiedniej umowy podmiotom świadczącym na rzecz 
Stowarzyszenia usługi w zakresie obsługi informatycznej. 

Stowarzyszenie może też ujawnić przetwarzane dane osobowe podmiotom, którym ujawnienie danych 
osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, 
kontrolnym, podatkowym, a także organom systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 

Powtarzane dane możemy również, po uzyskaniu każdorazowej zgody osoby, której dane dotyczą 
przekazać naszym Partnerom (w tym organizacjom czy osobom, które zgodnie z założeniami 
działania Stowarzyszenia mogą działać na rzecz pomocy osobom zainteresowanym). 

Jaki jest okres przetwarzania danych osobowych? 

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy 
wiążącej osobę, której dane dotyczą ze Stowarzyszeniem, a po jej zakończeniu przez okres 
przewidziany przepisami prawa dla przedawnienia związanych z tą umową roszczeń i czynów 
karalnych. 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań i celów 
Stowarzyszenia będą one przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji ww. zadań i celów. 
Ponadto Stowarzyszenie może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres, gdy podyktowane 
jest to przepisami prawa nakładającymi na Stowarzyszenie określone obowiązki np. przepisami 
nakładającymi obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych przez 
określony w nich czas.  

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody będą one przetwarzane do 
czasu cofnięcia lub zmiany zgody, udzielonej przez osobę zainteresowaną (lub jej opiekunów 
prawnych). Zgodę można cofnąć lub zmodyfikować  w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to 



bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem lub modyfikacją. 

Jakie maja Państwo prawo? 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie, przysługują następujące prawa: 

 prawo do potwierdzenia przetwarzania i dostępu do swoich danych osobowych, 

 prawo do sprostowania przetwarzania danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”), 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 
osoby, której dane dotyczą - w przypadkach, kiedy dane osobowe są przetwarzane na 
prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, w sytuacji, kiedy dane przetwarzane są na 
podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

W przypadku przetwarzania osobowych na podstawie zgody każda osoba, której dane dotyczą może 
cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Poza ww. prawami każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie, przysługuje 
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

 


