1. Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu jest Fundacja Legii z siedzibą
w Warszawie („Fundacja” lub „My”). Możesz skontaktować się z nami listownie na adres
Fundacja Legii, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa lub elektronicznie na e-mail:
daneosobowe@legia.pl.
2. Fundacja będzie przetwarzać Twoje dane zawarte w zgłoszeniu:
a. w celu obsługi zgłoszenia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie
w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obsługi
zgłoszenia oraz zapewnienia udziału w akcji Gotowi do pomocy oraz fakt, że dane te są
niezbędne do zawarcia porozumienia o wolontariacie;
b. w celu realizacji ciążących na Fundacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawa, w tym przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – podstawą prawną
przetwarzania są obowiązki prawne Fundacji wynikające z obowiązujących przepisów;
c.

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes
polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub
obrony przed takimi roszczeniami.

3. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz Fundacji
usługi informatyczne lub które współdziałają z Fundacją w organizacji akcji, do której złożyłeś
zgłoszenie (m.in. Legii Warszawa S.A.).
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi Twojego zgłoszenia,
a po zakończeniu obsługi zgłoszenia nie dłużej niż przez 12 miesięcy, chyba że ich
przetwarzanie będzie niezbędne z innych powodów np. w celu realizacji porozumienia o
wolontariacie.
6. W zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe, a także prawo
uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
b. prawo żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych;
c.

prawo żądania usunięcia danych osobowych;

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
8. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie
zachęcamy do kontaktu, za pośrednictwem emaila: daneosobowe@legia.pl.
9. Masz też prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (w
Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych osobowych w celu obsługi przesłanego zgłoszenia jest dobrowolne. Niemniej
jednak, niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością obsługi przesłanego
zgłoszenia oraz zapewnienia udziału w akcji Gotowi do pomocy.
11. Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w
podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.
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