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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, z siedzibą ul. Prof. 

Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, zwane dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu 
realizacji projektu „PZU kontra muko”, wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 
Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie Administratora. 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i art. 9 ust. 2 a, b, d, h 
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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L 
Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w tym w szczególności Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawa z dnia  24 kwietnia  2003 
r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 239).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane również przez Fundację PZU oraz mogą być przetwarzane przez 
podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w 
zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych 
osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, 
w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym, organom systemu ubezpieczeń 
społecznych i Narodowemu Funduszowi Zdrowia. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do objęcia Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka 
wsparciem w ramach projektów realizowanych ze środków Fundacji PZU; w przypadku niepodania tych danych 
uczestnictwo w projektach nie jest możliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane 
na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania 
wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych 
osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 

profilowania; 
d. przenoszenia danych osobowych; 
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Urząd Ochrony Danych 

Osobowych; 
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany  
w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń.  
 

 
 


