
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (dalej: RODO) stosowanego począwszy  

od 25 maja 2018 r., informujemy, że: 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja DAR Społeczny z siedzibą 

w Gródkach, 13-206 Płośnica, Gródki 30, darspoleczny@gmail.com, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i zaksięgowania 

darowizny dokonanej w związku ze zbiórką prowadzoną przez Fundację DAR 

Społeczny oraz wydanie potwierdzenia otrzymania darowizny dla celów podatkowych, 

3) podstawą przetwarzania danych w celu przyjęcia i zaksięgowania dokonanych darowizn 

oraz wypełnieniu ciążących na Fundacji obowiązków prawnych  

wynikających w szczególności z przepisów o rachunkowości oraz przepisów 

podatkowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO,  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie danych udostępnionych przez 

bank, tj. imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy administratora 

wykonujący obowiązki służbowe lub inne podmioty, którym przekazanie może być 

konieczne w celu realizacji obowiązków i uzasadnionych celów administratora, 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami 

ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych, 

7) posiada Pani/Pan prawo  

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  



8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących swojej osoby 

narusza przepisy RODO , 

9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa.  

 

 


