
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEZ ZERO-PIĘĆ. FUNDACJĘ NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁYCH DZIECI 

1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana dany osobowych jest ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz 
zdrowia psychicznego małych dzieci, z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 14/7, 61-819, Poznań, 
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000303195.  

2. Z administratorem Pani/Pana danych osobowych można się̨ skontaktować ́ pod adresem 
mailowym: kontakt@fundacja05.pl, jak również̇ pod numerem telefonu: 696026046.  

3. Możemy przechowywać ́i przetwarzać ́Pani/Pana dane osobowe dzięki wyrażonej poniżej przez 
Panią̨/Pana zgodzie. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność, 
z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie realizacji celu, jakim jest 
udzielenie Pani/Panu oraz pozostającym pod Państwa opieką dzieciom uzgodnionej z Państwem 
pomocy psychologicznej (konsultacji, terapii psychologicznej, warsztatów spotkań 
psychoedukacyjnych) przez specjalistów ZERO-PIĘĆ. Fundacji na rzecz zdrowia psychicznego 
małych dzieci.  

5. Dane będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli 
w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań 
ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas 
jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes 
administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym okresie dane 
dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego podlegają usunięciu z baz elektronicznych Fundacji 
ZERO-PIĘĆ lub zniszczeniu, jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu (zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a 
RODO).  

6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom, 
takim jak instytucje państwowe i samorządowe (np. sąd), uprawnione do ich żądania 
na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami odpowiednich umów, 
oraz ewentualnym podwykonawcom w celu realizacji usług. W każdym przypadku przekazanie 
danych podlega przepisom prawa i jest realizowane zgodnie z zasadami odpowiedzialności za ich 
przetwarzanie.  

7. Posiadają̨ Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych., gdy uznają̨ Państwo, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
roku.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może wiązać się̨ z niemożnością 
skorzystania z usług ZERO-PIĘĆ. Fundacji na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zapoznałem(-am) się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez ZERO-
PIĘĆ. Fundację na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci, w tym z informacją o przysługujących 
mi prawach. Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZERO-PIĘĆ. Fundację 
na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci w celu udzielenia mi pomocy psychologicznej.  

Zastałem/am również poinformowany/a, że w każdej chwili przysługuje mi prawo cofnięcia 
udzielonej zgody. 

Data …………………………    Czytelny podpis ………………………………. 


