
Fundacja Firmy Rodzinne dla firm rodzinnych www.ffr.pl 
 

 

 
 

Uszanowanie tematu RODO 
 

Wspaniale jest być w kontakcie, jeżeli jest on nam miły. 
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać najnowsze informacje i wiedzę, która może się przydać 

osobom prowadzącym Firmy Rodzinne. Nie udostępniamy Waszych danych osobowych stronom trzecim. 
 

Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się skontaktować z Małgorzatą Stromczyńską, łagodnym Inspektorem 

Danych Osobowych w Fundacji Firmy Rodzinne ☺: biuro@ffr.pl lub telefonicznie 61 22 50 641 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  

Fundacja Firmy Rodzinne z siedzibą w Ćmachowie, 64-510 Wronki i biurem w Poznaniu, w budynku World 

Trade Center, ul. Bukowska 12, pokój 124, 60-810 Poznań, www.ffr.pl 

Skąd mamy Twoje dane?  

Otrzymaliśmy je od Ciebie, gdy wyraziłeś chęć kontaktu z Fundacją poprzez: 

• Dołączenie do grona firm rodzinnych używających Drzewka Firma Rodzinna 

• Wypełnienie zgłoszenia na organizowane przez Fundację spotkanie 

• Wpisanie się do newslettera Fundacji na stronie www.ffr.pl 

• Przekazanie nam swojej wizytówki i ustną prośbę o przesyłanie bieżących informacji o wydarzeniach 

• Polecenie telefoniczne podczas rozmowy bezpośredniej 

• Przez polecenie osobiste 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację? 

Chcemy być z tobą w kontakcie i informować Cię na bieżąco o tym co robimy.  Zależy nam byś mógł 

uczestniczyć w spotkaniach, które organizujemy. Są one wyjątkową okazją do poznania innych właścicieli 

firm rodzinnych i zdobycia wiedzy, której nie znajdziesz w żadnej książce. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak 

ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Możesz również 

poprosić nas o zmianę danych, które nam przekazałeś. Dane osobowe będą przetwarzane w celach 

związanych ze współpracą i komunikacją, a w razie konieczności udostępniane wyłącznie podmiotom 

współpracującym z nami w celu realizowania współpracy i komunikacji lub podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

 

Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia 

Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także 

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby zrezygnować z utrzymania kontaktu prosimy napisać do nas biuro@ffr.pl. 
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