
Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 

r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach 

przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Fundacja "Kropla Szczęścia", 42-300 Myszków, ul. 

Kościuszki 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000665435 NIP 5771982475 

2) przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Kropla Szczęścia (dane Fundacji) w zakresie: imienia 

i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, wieku, stanu zdrowia, nr PESEL, sytuacji finansowej 

w celu rozpatrzenia prośby o wsparcie finansowe przez Fundację Kropla Szczęścia oraz zawarcia i 

rozliczenia  wniosku o  udzielenie darowizny z Fundacją Kropla Szczęścia,  

3)  posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

4) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem, jednakże wycofanie zgody przez rozliczeniem przyznanego wsparcia 

finansowego może skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanego wsparcia finansowego; 

5) dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania wyłącznie spółkom świadczącym usługi na 

rzecz Fundacji, tylko na podstawie umowy powierzenia 

6) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy 

Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej; 

8) dane osobowe objęte niniejszą zgodą będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku 

o wsparcie finansowe, zawarcia i wykonania umowy oraz w celach archiwalnych przez okres 5 lat od 

dnia przekazania wsparcia finansowego przez Fundację a po tym czasie zostaną usunięte i przestaną być 

przetwarzane; 

9) w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiednio - moich lub mojego 

dziecka, przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zostaną usunięte poprzez wykasowanie lub 

zniszczenie mojego wniosku o wsparcie finansowe (w zależności od formy jego utrwalenia). 

10) Fundacja ma obowiązek prawny przetwarzania danych związanych z np. prowadzenia dokumentacji 

podatkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, 

11)  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 



 

 


