
 
 

 
 

 

  

 

 

Polityka prywatności 

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Metapomoc, ul. Zielony Stok 14/1, 80-119 Gdańsk.  

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację w celu odpowiedzi na zapytanie wysłane za 

pomocą formularza kontaktowego. 

  

Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).  

Dane te będą przetwarzane na czas działalności Fundacji, chyba że wcześniej zostanie cofnięta Pani/Pana zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych. 

  

Co do zasady przechowujemy Pani/Pana adres e-mail, imię, nazwisko. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość 

e-mail na adres: metapomoc@metapomoc.pl. 

  

Fundacja nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych żadnym innym stronom. W sytuacji, gdy Pani/Pana dane 

osobowe będą mogły zostać udostępniane innym odbiorcom, Fundacja przekaże Pani/Panu zaktualizowaną 

informację co do innych odbiorców Pani/Pana danych.  

  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

  

Dodatkowo ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

Pragniemy zapewnić, że Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami prawnymi.  

 

Kontakt 

W razie problemów technicznych lub pytań związanych ze stroną, prosimy o kontakt  

z Fundacja METAPOMOC, ul. Zielony Stok 14/1, 80-119 Gdańsk, e-mail: metapomoc@metapomoc.pl. 

 


