Aby móc włączyć się w akcję TelefonPomagania.pl, trzeba podać swój adres mailowy, a w razie
podjęcia współpracy także swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania. Są to dane
potrzebne do skontaktowania się z Tobą, oraz do zawarcia z Tobą umowy wolontariackiej. Ponadto
prowadzone przez Ciebie rozmowy telefoniczne z odbiorcami działań wolontaryjnych będą
rejestrowane, co oznacza, że będziemy przetwarzać wszelkie dane, jakie podasz w trakcie
prowadzonych rozmów.
Z uwagi na to, że będziemy przetwarzać w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(dalej: RODO), mamy obowiązek poinformować Cię, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Otwarta Idee z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Franciszka Schuberta 90, 80-172, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
pod nr KRS: 0000787152. To ten podmiot zbiera Twoje dane, przechowuje je i przetwarza.
2) Zawsze możesz się skontaktować z administratorem w sprawie Twoich danych osobowych.
Możesz wysłać list na adres podany wyżej, napisać maila na adres info@telefonpogadania.pl,
albo zadzwonić pod numer 602 532 062.
3) Twój adres mailowy i inne dane podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzamy na
podstawie Twojej zgody. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w nim danych! Ta podstawa
przetwarzania wskazana jest w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę możesz w każdym momencie
cofnąć – wystarczy, że zgłosisz taką prośbę telefonicznie, napiszesz do nas list z takim
żądaniem albo maila. Odmowa podania danych przy ich zbieraniu oznacza brak możliwości
zostania wolontariuszem w akcji TelefonPomagania.pl. Przetwarzanie danych na tej podstawie
zakończy się z chwilą zawarcia umowy wolontariackiej, a jeśli jej nie zawrzemy –
niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później jednak niż rok od ich podania.
4) Jeśli zawrzesz z nami umowę wolontariacką, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie zawartej umowy. Jest to podstawa przetwarzania wskazana w art. 6 ust. 1 lit. b
RODO. Odmowa podania danych oznacza brak możliwości zostania wolontariuszem w akcji
TelefonPomagania.pl. Dane Twoje przetwarzać będziemy do momentu wygaśnięcia umowy
wolontariackiej. Jeśli jednak z umowy takiej po jej wygaśnięciu wynikać będą jakieś
niezaspokojone roszczenia, to będziemy przetwarzać je do chwili przedawnienia lub
zaspokojenia tych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. z uwagi na prawnie
chroniony interes administratora. Co do danych gromadzonych w procesie rejestrowania
prowadzonych przez Ciebie rozmów telefonicznych z odbiorcami naszych działań okres

przetwarzania wynosi 90 dni – nawet wcześniejsze wygaśnięcie umowy nie modyfikuje tego
okresu.
5) Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu współpracy z Tobą na zasadach wolontariatu i
wykonywania tej współpracy. Co do danych gromadzonych przy rejestracji prowadzonych
przez Ciebie rozmów z odbiorcami naszych działań celem ich przetwarzania jest zapewnienie
wysokiego poziomu usług świadczonych dla odbiorców naszych działań.
6) Odbiorcami danych osobowych będą inni nasi wolontariusze, odbiorcy naszych działań (jeśli
chodzi o imię), ewentualnie osoby, jakie zatrudnimy na podstawie umów o pracę lub umów
cywilnoprawnych do pomocy przy projekcie TelefonPomagania.pl.
7) W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do podmiotu
trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Niektóre uprawnienia nie
będą jednak mogły zostać zrealizowane bez wypowiedzenia umowy wolontariackiej, co jednak
będzie możliwe w każdym czasie na zasadach w niej określonych.
8) W razie naruszeń po naszej stronie, możesz wnieść skargę do organu nadzoru, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9) Dane podane przy zawarciu umowy nie będą wykorzystywane do profilowania.

