POLITYKA PRYWATNOŚCI
O Fundacji Misja Służby Rodzinie
Fundacja Misja Służby Rodzinie jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Family Life
Mission wywodzącej się od małżeństwa Waltera oraz Ingrid Trobischów, znanych mówców i autorów
książek. Założycielem Fundacji Misja Służby Rodzinie jest Stowarzyszenie FAMILY LIFE MISSION e.V.
(Kehl, RFN). Od momentu powstania w 1992 jesteśmy oficjalnie zarejestrowaną w Polsce organizacją
pozarządową. Od listopada 2008 jesteśmy też Organizacją Pożytku Publicznego.
Pracą Fundacji od jej założenia w 1992 roku kierowali Mariola i Piotr Wołochowiczowie. Po śmierci
Marioli w lipcu 2016 r. Piotr Wołochowicz wraz ze współpracownikami kontynuuje prowadzenie MSR.

WSTĘP
Dziękujemy za Państwa wsparcie dla działań Fundacji Misja Służby Rodzinie (MSR) na rzecz opartego
na wartościach chrześcijańskich budowania zdrowych rodzin. Dziękujemy za Twój udział w
organizowanych przez nas aktywnościach, wsparcie modlitewne, wolontariackie i finansowe.
MSR dostosowała swoją politykę prywatności do przepisów RODO, które weszły w życie z dniem
26 maja 2019 r., dlatego pragniemy wyjaśnić Państwu w jaki sposób zbieramy oraz bezpiecznie
przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. MSR zawsze traktowała z szacunkiem
powierzone nam dane, zwłaszcza szczególne kategorie danych (dawniej nazywane danymi
wrażliwymi), takie jak Państwa przekonania religijne i respektowało wszystkie Państwa preferencje.

W związku z przepisami RODO pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że Administratorem Państwa danych
osobowych jest:
Fundacja Misja Służby Rodzinie
ul. Dembego 12/13; 02-796 Warszawa,
NIP: 951-18-29-388,
KRS: 0000249033

Informacje ogólne





Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane.
Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych w kontaktach z bankami i pocztą.
Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz żądania przeniesienia danych do innego
administratora.





W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje lub cofnąć swoją zgodę na
przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z prawa do bycia zapomnianym1. O swojej
decyzji mogą poinformować nas Państwo na jeden z 2 sposobów:
 wysyłając email na adres kontakt@msr.org.pl
 wysyłając list na adres:
Fundacja MISJA SŁUŻBY RODZINIE
skrytka pocztowa 27
02-788 Warszawa 126
W razie pytań, uwag lub jeżeli chcą Państwo dokonać zmian w adresie email lub w opcjach
newslettera prosimy o wysłanie wiadomości na adres kontakt@msr.org.pl.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE
Dane osobowe pozyskujemy jedynie bezpośrednio od Państwa kiedy mieli Państwo kontakt z Mariolą
i Piotrem Wołochowiczami w ramach ich pracy zawodowej w Fundacji Misja Służby Rodzinie, samą
Fundacją lub jej współpracownikami, np. poprzez:
 Przekazanie darowizny na cele statutowe MSR;
 Zadeklarowanie chęci wsparcia nas modlitwą i otrzymywania tzw. listu modlitewnego;
 Wypełnienie ankiety podczas kursów przedmałżeńskich w parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie;
 Zapisanie się na newsletter;
 Uczestnictwo w organizowanych przez nas warsztatach, wykładach i innych wydarzeniach;
 Pozostawienie kontaktu po spotkaniu, na które zaproszeni byli Mariola i Piotr
Wołochowiczowie lub nasi współpracownicy;
 Wysłanie listu lub emaila lub pozostawienie kontaktu w ramach poradnictwa
indywidualnego2;
 Proces rekrutacji stażystów, pracowników i wolontariuszy.
Informacje mogą być zbierane osobiście, przez naszą stronę, social media, email lub listownie.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERAMY
W przypadku podania przez Państwa informacji możemy zbierać dane, które zazwyczaj zawierają
niektóre lub wszystkie z poniższych kategorii danych osobowych:
 Imię;
 Nazwisko i/lub nazwisko panieńskie;
 Miasto z którego pochodzisz;
1

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza, że Twoje dane zostaną zarchiwizowane na
okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (10 lat). Skorzystania z prawa do bycia
zapomnianym oznacza, że Twoje dane osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
2
Dotyczy to wyłącznie korespondencji przesyłanej na oficjalny adres MSR. W związku z tym nawet jeżeli
adresowana była ona do Marioli i Piotra Wołochowiczów znajduje się ona w archiwum służbowym a nie ich
prywatnym archiwum.














Adres email;
Adres pocztowy;
Numer telefonu komórkowego;
Numer telefonu stacjonarnego;
Aktywność w jakiej uczestniczyłeś;
Informacje o które prosiłeś;
Twój wiek w momencie kontaktu z nami;
Nazwa uczelni na której studiujesz lub którą ukończyłeś;
Przekonania religijne;
Wspólnota do której państwo należą/należeli;
Imię współmałżonka;
Imiona Twoich dzieci;

Jeżeli przekazujesz darowiznę na cele statutowe MSR możemy zbierać następujące dane:
 Detale przelewu bankowego;
 Detale przelewu z karty kredytowej;
 Detale związane z przekazania nam 1% Twojego podatku podczas rozliczania PIT.

W JAKIE SPOSÓB MOŻEMY PRZETWARZAĆ INFORMACJE O TOBIE
Dane osobowe, które zbieramy możemy przetwarzać w celu:
 Informowania Państwa o działalności statutowej MSR związanej z wydarzeniami
organizowanymi lub współorganizowanymi przez Fundację oraz przez partnerów MSR;
 Informowania Państwa o wydarzeniach istotnych z punktu widzenia działalności statutowej
MSR;
 Zwracania się do Państwa z prośbą o wsparcie, np. modlitwę, wolontariat finansowe;
 Zapewnienia zindywidualizowanego podejścia do Państwa potrzeb jak personalizacja listów i
emaili;
 Zachowania archiwum Państwa korespondencji z nami, np. listów, papierowych kopii emaili;
 Klasyfikacji kontaktów w oparciu o lokalizację;

FUNDRAISING
Przechowywane przez nas informacje mogą być przez nas wykorzystywane aby zaprosić Państwa do
wsparcia w nowy sposób naszej działalności statutowej.

SOCIAL MEDIA
Twoje ustawienia lub polityka prywatności mediów społecznościowych może pozwalać nam na
dostęp do informacji z tych źródeł. Uzyskanie dostępu do tych danych, na przykład w celu oceny

skuteczności naszej komunikacji, nie jest równoznaczne z dodaniem ich do twoich danych
osobowych, które posiadamy. Jeżeli masz jakieś wątpliwości sprawdź ustawienia swojej prywatności
w mediach społecznościowych z jakich korzystasz.

PODSTAWA PRZETWARANIA DANYCH
Zgoda
Jeśli przekazali nam Państwo swoje dane osobowe po dniu 25 maja 2018 r., podstawą ich
przetwarzanie jest Państwa jednoznaczna zgoda. W przypadku kontaktu osobistego jest ona
wyrażona w formie pisemnej i opatrzona datą. Zapisanie się na newsletter MSR na stronie
https://msr.org.pl/newsletter/ równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Weryfikacja zgody na przetwarzanie danych osobowych
1) Jeżeli przed dniem 25 maja 2018r. wspierali nas Państwo finansowo i/lub modlitwą i
otrzymywali tzw. list modlitewny będziemy kontaktować się z Państwem drogą listowną,
telefoniczną lub elektroniczną w celu potwierdzenia zgody na przetwarzanie Państwa
danych;
2) Jeżeli sami zapisali się Państwo na nasz newsletter przed dniem 25 maja 2018r., będziemy
kontynuować przesyłanie Państwu emaili ponieważ zgodnie z RODO jest to prawnie
uzasadniony interes administratora.
3) Jeżeli przekazali nam Państwo swoje dane osobowe przed dniem 25 maja 2018r. za
pośrednictwem papierowych kwestionariuszy sięgnęliśmy do ich papierowych oryginałów i
dokonaliśmy ich weryfikacji. W przypadku gdy:
a. wyrazili Państwo pisemną zgodę i otrzymują już Państwo nasz newsletter będziemy
kontynuować przesyłanie Państwu emaili ponieważ zgodnie z RODO jest to prawnie
uzasadniony interes administratora;
b. nie wyrazili Państwo pisemnej zgody a otrzymują już Państwo nasz newsletter
będziemy kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną w celu potwierdzenia
zgody na przetwarzanie Państwa danych;
c. wyrazili Państwo pisemną zgodę ale do tej pory nie otrzymywali Państwo naszego
newslettera będziemy kontaktować się z Państwem drogą listowną, telefoniczną lub
elektroniczną w celu potwierdzenia zgody na przetwarzanie Państwa danych;
d. nie wyrazili Państwo pisemną zgodę i do tej pory nie otrzymywali Państwo naszego
newslettera będziemy kontaktować się z Państwem drogą listowną, telefoniczną lub
elektroniczną w celu weryfikacji zgody na przetwarzanie Państwa danych.
4) Jeżeli przed dniem 25 maja 2018r. pozyskaliśmy Państwa dane osobowe w związku z
prowadzeniem z Państwem korespondencji (listowej lub emailowej) będziemy kontaktować
się z Państwem drogą listowną, telefoniczną lub elektroniczną w celu weryfikacji zgody na
przetwarzanie Państwa danych.
Może się zdarzyć tak, że zwrócili się już kiedyś Państwo do nas z prośbą o nieprzesyłanie więcej
wiadomości o organizowanych przez nas spotkaniach i aktualnościach. Nie było to jednak
równoznaczne z cofnięciem zgody na archiwizację Państwa danych (które zgodnie z RODO też jest ich

przetwarzaniem) – a obowiązujące prawo nakłada na nas obowiązek przechowywania Państwa
danych przez kolejne 10 lat, czyli okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
Dlatego możemy skontaktować się z Państwem drogą listowną, telefoniczną lub elektroniczną w celu
weryfikacji zgody na przetwarzanie Państwa danych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W
PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY

PROCESIE

REKRUTACJI

STAŻYSTÓW,

Jeżeli Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w wyniku procesu rekrutacji stażystów, pracowników lub
wolontariuszy, w tym szczególne kategorie danych (dawniej nazywane danymi wrażliwymi) takie jak
informacje zawarte w Państwa CV lub formularzu aplikacyjnym, Państwa dane osobowe będziemy
przetwarzać (w tym archiwizować) w celu:
 Wsparcia procesu rekrutacji i selekcji;
 Odpowiedzi na Państwa pytania;
 Pozyskania od osób trzecich referencji, dokumentów potwierdzających Państwa kwalifikacje,
weryfikacji dostarczonych informacji, kontroli zdrowia i oceny psychometrycznej lub testów
umiejętności;
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Jeżeli Państwa dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych, pozyskujemy w procesie
rekrutacji stażystów, pracowników lub wolontariuszy, Państwa dane przetwarzane będą na
podstawie zgody wyrażonej w formie pisemnej w momencie przekazania nam przez Państwa tych
danych. W przypadku danych, które już posiadamy podstawą prawną ich przetwarzanie jest prawnie
uzasadniony interes MSR jako administratora tych danych dlatego nie jesteśmy zobowiązani do
potwierdzenia zgody na przetwarzanie Państwa danych.

W JAKI SPOSÓB I GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe przechowywane będą nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w
których te dane są przetwarzane.
Aby zapobiec przechowywaniu Państwa danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to
niezbędne, jako administrator w Polityce Przechowywania Danych ustaliliśmy termin ich usuwania
lub okresowego przeglądu. Podjęliśmy także wszelkie rozsądne działania zapewniające sprostowanie
lub usunięcie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Bierzemy pod uwagę zobowiązania
prawne oraz kwestie księgowe i podatkowe, a także rozważamy, jak długie przetwarzanie Państwa
danych byłoby uzasadnione dla danego celu.
Po odwołaniu przez Państwa zgody Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić MSR jako administrator
danych i jakie mogą być podnoszone przez Państwa wobec MSR. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z czasem przechowywania Państwa danych osobowych
prosimy o kontakt:
 mailowy na adres kontakt@msr.org.pl
 listowny na adres:
Fundacja MISJA SŁUŻBY RODZINIE
skrytka pocztowa 27
02-788 Warszawa 126

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Pragniemy zapewnić Państwa, że MSR dobrało odpowiednie środki zabezpieczenia Państwa danych,
uwzględniając istniejące możliwości techniczne i własne możliwości finansowe. Zapewniamy, że
wszelkie formularze online są szyfrowane, a nasza sieć jest chroniona i rutynowo monitorowana.
Mimo wszystkich naszych wysiłków, nie można zagwarantować, że Internet będzie bezpieczny w 100
procentach, i zawsze istnieje ryzyko związane z przesyłaniem danych. Niemniej jednak zrobiliśmy
wszystko, aby chronić Państwa dane w pełnej zgodności z najlepszą praktyką.
Pragniemy zapewnić, że:
a) dostęp do danych osobowych, których administratorem jest MSR jest ograniczony tylko do
tych pracowników lub wolontariuszy, których stanowiska wymagają takiego dostępu;
b) dla tych pracowników i wolontariuszy zapewnione są odpowiednie szkolenia;
c) wszyscy pracownicy i wolontariusze podpisują oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
przetwarzania danych osobowych, gdy rozpoczynają pracę z danymi osobowymi.
Możemy od czasu do czasu używać zaufanych zewnętrznych firm do gromadzenia lub przetwarzania
danych osobowych w naszym imieniu, na przykład do realizacji zamówień lub przetwarzania
darowizn. Przed dokonaniem wyboru takiego podmiotu przeprowadzimy ocenę tych firm i
upewniamy się, że będą one bezpiecznie obsługiwać dane osobowe. Zawierając umowy z firmami
upewnimy się, że nasze wymagania co do wartości jakie wyznajemy i bezpieczeństwa Państwa
danych będą jasne. W trakcie korzystania z usług zewnętrznych firm MSR nadal pozostanie
odpowiedzialna za przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych.
Przenoszenia danych osobowych z nośnika papierowego na nośnik elektroniczny
Osobą uprawnioną do przenoszenia danych osobowych z nośnika papierowego na nośnik
elektroniczny może być:
1) Etatowy pracownik MSR;
2) Wolontariusz MSR, po uzyskaniu wcześniejszego pisemnego upoważnienia;
Przenoszenie danych osobowych z nośnika papierowego na nośnik elektroniczny może odbywać się
wyłącznie w siedzibie MSR.

Gdzie przechowujemy Państwa dane
Dane, które przetwarzamy i przechowujemy, znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym
(EOG). Do przesyłania newslettera używamy zaufanej platformy, której serwery znajdują się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Podejmujemy jednak działania, aby zapewnić
odpowiedni poziom ochrony zgodnie z polskim prawem o ochronie danych. Podejmujemy wszelkie
uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że twoje dane są bezpiecznie przechowywane i przetwarzane
zgodnie z tymi zasadami. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na to przeniesienie,
przechowanie i przetwarzanie Państwa danych.

PROFILOWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane nie są profilowane czyli poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Państwa pracy, Państwa sytuacji ekonomicznej,
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym podmiotom, w tym partnerom MSR. Jeżeli w
przesyłanych do Państwa wiadomościach informujemy o wydarzeniach organizowanych przez
partnerów MSR lub o wydarzeniach istotnych z punktu widzenia działalności statutowej MSR
wszystkie dane osobowe przekazują Państwo organizatorom dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność.
Zobowiązania prawne
W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych
przez obowiązujące prawo lub organ nadzorczy.
Nasi dostawcy usług i strony trzecie
Od czasu do czasu możemy zatrudniać zaufanych dostawców w celu wykonywania zadań w naszym
imieniu, takich jak realizowanie zamówień, zarządzanie wydarzeniami, wspieranie naszych systemów
lub przetwarzanie darowizn. Agenci ci są związani umową w celu ochrony Państwa danych i MSR
przez cały okres świadczenia przez nich usług pozostanie odpowiedzialna za ich działania.

COOKIES
Czym są pliki cookie?
Nasza strona internetowa zbiera dane za pomocą Cookies. Cookie to plik tekstowy, który jest
wysyłany z naszej strony internetowej zaraz po wejściu na stronę. Jest przechowywany na dysku
twardym Państwa komputera i pomaga nam zidentyfikować komputer (nie Państwa) i zbiera
informacje w sposób zbiorczy, anonimowy.
Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia
niektórych pożądanych funkcji są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jako

operator niniejszej strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie
w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług.
Zarządzanie plikami cookie
Większość przeglądarek zezwala Państwu na wyłącznie funkcji coookie. W tym celu mogą państwo
skorzystać z zakładki Pomoc w Państwa przeglądarce.

TWOJE PRAWA
W każdym z poniższych obszarów mogą Państwo skontaktować się z nami na jeden z 2 sposobów:
 wysyłając emaila na adres kontakt@msr.org.pl
 wysyłając list na adres:
Fundacja MISJA SŁUŻBY RODZINIE
skrytka pocztowa 27
02-788 Warszawa 126.
Preferencje i ograniczenie przetwarzania
W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące sposobu w jaki
komunikujemy się z Państwem i rodzaju informacji jakie Państwo od nas otrzymują (np. zapisać się do
grupy szczegółowej).
Mogą Państwo także w dowolnym momencie wyrazić prośbę o ograniczenie przetwarzania Państwa
danych osobowych.
Uaktualnienie / sprostowanie danych
Pragniemy aby nasza komunikacja z Państwem odbywała się w sposób efektywny. Jest to znacznie
łatwiejsze, jeśli Państwa dane są aktualne, więc naprawdę doceniamy to, jeśli poinformują nas
Państwo o zmianie danych. Mogą to Państwo uczynić na jeden z 2 sposobów podanych w puncie
preferencje (powyżej).
Jeśli mamy wątpliwości co do szczegółów wprowadzonych w formularzu (np. brak kodu pocztowego,
nieczytelność zapisu, zmiana nazwy ulicy w związku z dekomunizacją) możemy użyć wyszukiwania
kodów pocztowych lub numerów kierunkowych lub innych dostępnych źródeł w celu potwierdzenia
danych, które nam Państwo udostępnili.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Kiedy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda w dowolnym
momencie mogą Państwo skorzystać z prawa do jej wycofania. Państwa dane będą jednak zgodnie z
obowiązującymi przepisami przechowywane przez nas przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń (10 lat).
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym
W dowolnym momencie mogą Państwo skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Oznacza to, że po
uzyskaniu od Państwa stosownego oświadczenia spełniającego wymagania formalne Państwa dane
osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
Prawo do dostępu do treści Państwa danych
W dowolnym momencie mogą Państwo skorzystać z prawa do dostępu do treści Państwa danych.
Prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora
W dowolnym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o udostępnienie Państwu kopii
dotyczących Państwa danych osobowych, które udostępnili dostarczyli nam Państwo jako
administratorowi. Dostarczymy je Państwu w powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego.
Prawo do przenoszenia danych obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów
informatycznych i nie obejmuje tradycyjnych, papierowych zbiorów danych.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania
od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 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 „RODO”) podjęliśmy decyzję o stworzeniu tej polityki w maju 2018
roku. Niniejsza polityka może ulec zmianie w celu dostosowania jej do zmian w naszych procesach
lub zmiany w ochronie danych lub innych powiązanych przepisach prawnych.
W przypadku dokonania przez nas istotnych zmian w niniejszej polityce zostanie to w sposób
przejrzysty odnotowane na naszej stronie internetowej i/lub zostaną Państwo powiadomieni o tym
bezpośrednio.

