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Twoje dane osobowe 

1. Dane osobowe, jakie przekażesz nam poprzez przesłanie maila o określonej przez Ciebie treści, 

będą przetwarzane i administrowane przez epruf rozliczenia sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy 

ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:  

• listownie na adres: epruf rozliczenia, ul. Zbąszyńska 3, 91-324 Łódź, z dopiskiem 

„Program Health4Ukraine”,  

• telefonicznie: +48 42 612 09 96, (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora, infolinia 

czynna w godzinach 8:00–16:00),  

• email: contact@health4ukraine.com.   

3. Z osobą, która nadzoruje, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z przepisami 

prawa, możesz skontaktować się e-mailowo: gdpr@health4ukraine.com  i zapytać ją o 

wszystko, co z nimi związane.   

4. Twoje dane osobowe podane w wiadomości przetwarzamy w celu wyłonienia spośród 

przesłanych maili, historii które pokazują, że Program, którego celem jest dofinansowanie 

zakupu leków i innych produktów dostępnych w aptece dla przymusowych migrantów z 

Ukrainy, stanowi wartość dla jego Uczestników.   

5. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora – art. 6 ust 1 lit. f. RODO – pozyskanie pozytywnego feedbacku od 

Uczestników Programu, kontakt z wybranymi autorami maili oraz zgoda Uczestnika na 

przetwarzanie jego danych w związku z opisaną historią – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a jeśli 

historia będzie zawierała elementy o charakterze szczególnym również art. 9 ust 2 lit. a 

RODO.   

6. Wysłanie maila z historią oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu 

na inne działania organizowane przez Administratora.   

7. Odbiorcami danych zawartych w mailu będą podmioty dostarczające i wspierające systemy 

informatyczne stosowane przez epruf rozliczenia sp. z o.o. Do Organizacji Direct Relief 

przekażemy tylko wybrane i  anonimowe historie. Jeśli jednak Darczyńca będzie chciał 

skontaktować się z wybranymi przez nas autorami maili, wówczas uprzednio poinformujemy 

Cię o tym i zapewnimy, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób zgodny 

z RODO.   

8. Dane będą przetwarzane przez nas przez czas potrzebny na wyłonienie najciekawszych maili, 

a następnie zostaną usunięte.   

9. Masz prawo, w zakresie określonym przez przepisy Rozporządzenia, żądania dostępu do 

Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

cofnięcia zgody na przetwarzanie a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich 

danych osobowych. W przypadku chęci wykonania któregokolwiek z praw napisz maila z 

podaniem żądania na adres: gdpr@health4ukraine.com. 

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić 

się do nas z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
 


