
INFORMACJA O RZETELNYM PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ FUNDACJĘ CASTORAMA GOODHOME 

 
1. Administratorem danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza jest Fundacja Castorama 

GoodHome z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa („Fundacja”).  
 

Fundacja przetwarza następujące kategorie danych osobowych:  
a) dane pracowników lub współpracowników zarejestrowanych organizacji charytatywnych (dalej jako 

„Organizacje”), które jako jedyne mogą składać do Fundacji wnioski  
o finansowanie za pośrednictwem formularza (Uwaga! Fundacja nie obsługuje wniosków osób 
indywidualnych. Osoby indywidualne mogą ubiegać się o pomoc wyłącznie za pośrednictwem 
Organizacji) (dalej jako „Pracownicy Organizacji”); 

b) dane osób indywidualnych potrzebujących wsparcia w remoncie, które zgłosiły się o pomoc do 
Organizacji i wyraziły zgodę na udostępnienie ich danych osobowych przez te organizacje do 
Fundacji, celem ewentualnego przyznania im finansowania przez Fundację (dalej jako „Potencjalni 
Beneficjenci”).  

 
2. W sprawie ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Fundacją pod następującym adresem  

e-mail: IOD@castorama.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacji wskazany powyżej.  
 

3. Fundacja przetwarza dane osobowe Pracowników Organizacji w następującym zakresie: imię, nazwisko, 
telefon i e-mail służbowy oraz ewentualna korespondencja służbowa powstała w toku wykonywania 
współpracy zawartej między Organizacją a Fundacją.   
 
Fundacja przetwarza dane osobowe Potencjalnych Beneficjentów w zakresie w jakim udostępnili oni te 
dane Organizacji i zgodzili się na ich dalsze przekazanie do Fundacji, celem ewentualnego przyznania im 
wsparcia materialnego przez Fundację. 
 

4. Fundacja przetwarza dane osobowe Pracowników Organizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. 
w celu: 
 

 kontaktowania się z nimi, jako przedstawicielami Organizacji, w celu wykonania współpracy 
między Organizacją a Fundacją, w tym m.in. wypełnienia przez Pracowników Organizacji 
formularza; 

 w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przez Fundację (w relacji 
z Organizacją); 

 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w relacji między 
Organizacją a Fundacją).  

 
Fundacja dane osobowe Potencjalnych Beneficjentów otrzymuje od Organizacji. Podstawą przetwarzania 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 9 ust. 2 lit. 
a RODO, w sytuacji gdy Potencjalni Beneficjenci wyrazili zgodę również na udostępnienie przez 
Organizację ich danych szczególnej kategorii do Fundacji, celem ewentualnego przyznania im 
finansowania przez Fundację.  
 

5. Fundacja będzie udostępniać powyższe dane osobowe swoim pracownikom  
i współpracownikom oraz wolontariuszom, którzy zostaną upoważnieni do przetwarzania danych 
osobowych.  
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6. Fundacja przechowuje dane osobowe Pracowników Organizacji przez okres obowiązywania współpracy 
zawartej między Organizacją a Fundacją, a po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do 
wyegzekwowania roszczeń wynikających ze współpracy lub do czasu przedawnienia ww. roszczeń, 
w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 
Fundacja przechowuje dane osobowe Potencjalnych Beneficjentów dla celów związanych ze wsparciem 
materialnym: 

✓ w przypadku wydania decyzji negatywnej (o nieudzieleniu finansowania na pomoc  
w remoncie) - do momentu wydania decyzji negatywnej; 

✓ w przypadku wydania decyzji pozytywnej - przez okres 6 lat od momentu wydania decyzji pozytywnej, 
tj. decyzji o udzieleniu finansowania na pomoc w remoncie.   
 
 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pracownikom Organizacji, jak również Potencjalnym 
Beneficjentom przysługują różnorodne prawa. Wszelkie żądania można zgłosić Fundacji za 
pośrednictwem poczty elektronicznej IOD@castorama.pl lub pisemnie na adres: Fundacja Castorama 
GoodHome, ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa.  
 

8. Zgodnie z RODO osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa: 
a) Prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych; 
b) Prawo do sprostowania danych; 
c) Prawo do usunięcia danych;  
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) Prawo do przenoszenia danych; 
f) Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można ją 

w każdym czasie wycofać, z zastrzeżeniem że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

g) Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 
9. Mając na uwadze okoliczność, że dla Fundacji nie jest prowadzona odrębna, od serwisu 

www.castorama.pl, strona internetowa zasady korzystania z tzw. plików cookie są identyczne jak opisane 
w Polityce plików cookies. 
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