1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na RzeczZwierząt Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa.Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Kawęczyńska 16
lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do17:00 (z telefonów
komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
a) Rozpatrzenia formularza rejestracyjnego na platformie Adopciaki.pl, w tym weryfikacji rodziny
adopcyjnej, dokumentów, a także nawiązania kontaktu celem dopasowania adopciaka do przyszłego
właściciela– art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) dochodzenia i obrony roszczeń, a także zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt – art. 6 ust.
1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w
tym w szczególności do organów kontrolnych. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie
umów powierzenia:
a. Set up Shop Sp.k. odpowiedzialnego za obsługę i promocję programu Adopciaki.pl;
b. dostawco usług teleinformatycznych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu posiadania konta na stronie Adopciaki.pl. W
przypadku adopcji zwierzęcia dane będą przetwarzane bezterminowo ze względu na bezpieczeństwo i życie
zwierząt. Dane niezbędne do dochodzenia i obrony roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie
spowoduje brak możliwości adopcji zwierząt. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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