Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

1. Definicje:
Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub
wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe – informacje pozwalające na identyfikacje osoby, której dane dotyczą.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie 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.

2. Dane identyfikujące Administratora danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Lab Rescue – Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych
z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 158/164/7, 02-670.
Z Administratorem możesz skontaktować się poprzez maila fundacjalabrescue@gmail.com.

3. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:
Zawierając z Tobą umowę adopcyjną przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
Imię i nazwisko,
Adres zamieszkania,
Numer telefonu,
Adres e-mail,
Numer ewidencyjny PESEL.

4. Cele przetwarzania:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji celów statutowych Fundacji, tj.: w celu
przeprowadzenia procedury adopcyjnej i zawarcia umowy adopcyjnej oraz jej realizacji.
Okres przetwarzania danych osobowych:
a) w przypadku adopcji zwierzęcia do czasu zgłoszenia przez adoptującego zgonu zwierzęcia lecz nie
dłużej niż przez 10 lat od zakończenia procedury adopcyjnej
b) w przypadku gdy nie dojdzie do adopcji – Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po
zakończeniu procedury adopcyjnej.

5. Określenie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wolontariusze Fundacji Lab Rescue odpowiedzialni za
przeprowadzenie Twojej procedury adopcyjnej oraz wolontariusze koordynatorzy pracy Fundacji
odpowiadający za jej prawidłowe działanie - współpracujący z Administratorem Danych w ramach realizacji celu
przetwarzania, o którym mowa w pkt. 2 oraz podmioty uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie przepisów
prawa.
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6. Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w
przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 6. Podanie przez
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu, o którym mowa w punkcie 2.
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując z
Administratorem pod adresem fundacjalabrescue@gmail.com.

7. Pliki cookies
Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki tekstowe (pliki cookies, pol. ciasteczka) niezbędne do
technicznej obsługo stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Pliki cookie nie są przez nas
wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkowników. Na naszych stronach internetowych nie umieszczamy
ciasteczek innych podmiotów.

Klauzula Informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) informuję, iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Lab Rescue – Adopcje
Zwierząt Laboratoryjnych, 02- 670 Warszawa, ul. Puławska 158/164/7; mail: fundacjalabrescue@gmail.com.
1. Z Administratorem możesz skontaktować się poprzez maila fundacjalabrescue@gmail.com,
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Lab Rescue.
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wolontariusze Fundacji Lab Rescue współpracujący
z Administratorem Danych w ramach realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 2 oraz podmioty
uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie przepisów prawa.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego
ustaniu przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie przez Adoptującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu, o którym
mowa w punkcie 2.
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