
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

W polityce prywatności przekazujemy podstawowe informacje dotyczące sposobów 
przetwarzania danych osobowych w naszej fundacji. Zależy nam, żeby wszystkie 
osoby kontaktujące się z Fundacją Kocia Mama czuły się bezpiecznie. Dlatego 
dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były w pełni 
zabezpieczone. Działamy zgodnie z przepisami 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 
(„RODO”). 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kocia Mama (zwana w dalszej 
części Fundacją), z siedzibą przy ul. Pryncypalnej 56, 93-379 Łódź. Aby się z nami 
skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: 
kociamama@kociamama.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby. 

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i przez jaki czas: 

1. Dane wolontariuszy, w tym członków organów Fundacji – imię, nazwisko, 
adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, numer dokumentu tożsamości 
do celów realizacji porozumienia o wolontariacie na podstawie Ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przez czas jego trwania. 

 

2. Dane osób zawierających z Fundacją umowy (np. adopcyjne, porozumienia  
o refundacji leczenia, o wypożyczenie sprzętu, o przekazanie zwierzęcia) – 
imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail – do celów realizacji 
postanowień umowy oraz na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt, przez 
czas jej trwania. 

 

3. Darczyńców, w tym przekazujących 1% podatku -  imię i nazwisko, nr telefonu, 
adres email, adres zamieszkania, numer konta bankowego, kwota darowizny - 
do wykonania umowy darowizny oraz wypełnienia ciążących na Fundacji 
obowiązków prawnych (na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości, 
przepisów o organizacjach pożytku publicznego), informowania o działalności 
bieżącej Fundacji, wysyłania zaproszeń na wydarzenia lub wysyłania 
podziękowań za wsparcie. Dane darczyńców uzyskujemy w tym wypadku od 
nich samych, od podmiotu realizującego usługę bankową lub od Urzędu 
Skarbowego na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Jeśli nie życzą sobie Państwo kontaktu ze strony Fundacji na 
posiadany adres korespondencyjny, e-mailowy lub kontaktu telefonicznego 
prosimy o wpisanie w tytule przelewu stosownej informacji (np. proszę nie 
wysyłać korespondencji) lub wysłanie takiej informacji na adres 
korespondencyjny Fundacji lub e-mail kociamama@kociamama.pl. Dane 
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mamy obowiązek przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego w którym darowizna miała miejsce. 

 

4. Osób kontaktujących się z nami w zależności od formy komunikacji: 
- korespondencyjnie – imię, nazwisko, adres, numer telefonu  
- e- mailowo - imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail 
- przez portal Facebook i inne portale (np. z ogłoszeniami) – dane z profilu, 
imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail 
Dane przetwarzamy dla potrzeb skontaktowania się z Państwem, przez czas 
niezbędny do prowadzenia korespondencji. 
 

5. Osób współpracujących na zasadach stałych, jednorazowych lub doraźnych 
(m.in. interwencje, organizacje wydarzeń, wsparcie adopcyjne) – imię, 
nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, na podstawie Ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawy o ochronie zwierząt 
lub na podstawie ich zgody przez czas ich trwania. 

Dane mogą być także przetwarzane do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit f RODO). To 
np. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, wykonanie ciążącego na nas 
obowiązku prawnego, realizacja przepisów prawa. 

Komu powierzamy dane 

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, które odpowiadają za 
obsługę księgową Fundacji (dotyczy to danych osób wspierających nas 
darowiznami). Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi  
z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych. 

W przypadku osób korzystających z finansowej pomocy Fundacji w zakresie usług 
weterynaryjnych przekazujemy dane określonej lecznicy weterynaryjnej w celu 
realizacji porozumienia. 

W przypadku korzystania z tradycyjnej korespondencji dane osobowe powierzamy do 
przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom 
działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia  
i regulaminów usług. 

Dane osobowe przetwarzane przez Fundację nie są przekazywane do odbiorców w 
krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”). Gdyby pojawiła się taka 
konieczność, Fundacja wystąpi do Państwa o wyrażenie oddzielnej zgody na taką 
czynność. 
 
Prawa osób, których dane przetwarzamy 

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych, do ich aktualizacji, zmiany, żądania sprostowania oraz –  



w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także 
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że prawo do 
ochrony danych zostało naruszone. 

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 
interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym), mogą 
zgłosić sprzeciw na adres korespondencyjny Fundacji lub e-mail 
kociamama@kociamama.pl, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób 
wykorzystywali ich dane. 

Pliki cookie 

Na naszej stronie internetowych wykorzystujemy pliki tekstowe określane potocznie 
jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi strony i korzystania z 
oferowanych funkcjonalności. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do 
śledzenia użytkowników. Możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia swojej 
przeglądarki. 

 

 


