INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

Na podstawie 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, dalej: RODO, informujemy, że
Administratorem danych osobowych jest Fundacja JiM z siedzibą w Łodzi, ul.
Tatrzańska 105.
2.

We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@jim.org.
3.

Twoje

dane

osobowe

lub

dane

osobowe

dziecka,

którego

jesteś

rodzicem/opiekunem prawnym będą przetwarzane w związku z Twoim kontaktem z
nami za pośrednictwem Telefonu pomocowego Fundacji JiM - TELEJiM w celu
udzielenia Ci informacji na temat autyzmu, odpowiedzi na Twoje pytania, udzielenia
Ci pomocy oraz wsparcia, co wynika z działalności statutowej Fundacji JiM, tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, a więc
gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej, także wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie
lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.
4.

Nagrywanie rozmów prowadzonych kontaktem z nami za pośrednictwem

Telefonu pomocowego Fundacji JiM – TELEJiM dokonywane jest na podstawie Twojej
zgody,

którą

wyrażasz,

kontynuując

połączenie

po

usłyszeniu

komunikatu

informującego o nagrywaniu rozmów.
5.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia Tobie

wsparcia i informacji związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością na
podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody opartej na art. 6 ust 1 lit a) i art.
9 ust. 2 lit. a) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO czyli dla ochrony Twoich
żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.

6.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,

przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami danych mogą być

ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie
przepisów prawa.
8.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na

podstawie umów powierzenia, w szczególności świadczących usługi informatyczne i
archiwizacyjne.
9.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie

szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
10. Dane osobowe korzystających z Telefonu pomocowego Fundacji JiM - TELEJiM
będą przechowywane przez Fundację przez okres niezbędny do realizacji celów
związanych z korzystaniem z poradnictwa oferowanego przez Fundację; nagrania
rozmów będą przez przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku, w którym
nagranie stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie przepisów prawa, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
11. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w
art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadasz prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO,
d) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
13. Podanie Twoich danych osobowych lub danych osobowych dziecka, którego
jesteś rodzicem/opiekunem prawnym jest dobrowolne, ale bez ich podania nie
byłoby możliwe udzielenie pomocy i niezbędnego wsparcia. Fundacja zastrzega, że
niektóre dane (m.in. nr telefonu) mogą być identyfikowane automatycznie za
pomocą stosowanych rozwiązań technicznych i informatycznych.

