
Regulamin - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Bank 
Żywności SOS w Warszawie z siedzibą w Regułach ul. S. Bodycha 97, 
05-820 Piastów. 

Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, dane adresowe, adres 
e-mail, numer rachunku bankowego będą przetwarzane w celu obsługi 
procesu przekazywania darowizny, który odbywa się za pośrednictwem 
systemu płatności PayU. Przetwarzanie danych odbywa się w celu 
zawarcia umowy darowizny, w tym technicznej obsługi dokonywanej przez 
Państwa płatności. Przetwarzanie danych odbywa się również w celu 
realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji 
wynikających min, z przepisów rachunkowych. 

Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz danych adresowych 
będą również przetwarzane w celu przesłania Państwu podziękowania za 
wsparcie oraz w celu przesyłania Państwu informacji na temat bieżącej 
działalności Fundacji, organizowanych akcjach i kampaniach 
społecznych. Przetwarzanie danych w tym zakresie i celu odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku Żywności SOS w 
Warszawie. Którym jest zarządzanie relacjami nawiązanymi z naszymi 
darczyńcami.  

Podanie przez Państwa ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
przekazania nam darowizny. 

Jeśli nie życzycie dobie Państwo takiej formy kontaktu z naszej strony 
wyślijcie swój sprzeciw na adres: rodo@bzsos.pl 

Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania oraz żądania przeniesienia danych. Przysługuje Państwu 
również prawo do zgłoszenia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa). 

Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom danych. Nie 
prowadzimy wobec Państwa profilowania ani nie podejmujemy w 
stosunku do Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji. 



Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzać będziemy przez 
5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nasz system CRM 
odnotuje ostatnią interakcję z daną osobą. 

W przypadku zapytań lub problemów dotyczących przetwarzania danych 
osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych 
(email: rodo@bzsos.pl, tel. 22 75385 00). 


