
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla darczyńcy

Kto będzie Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja ,,Aktywizacja bez Granic” z
siedzibą w Warszawie (00-536) przy Al. Ujazdowskich 51 (dalej: Administrator) z którym
możesz  kontaktować się  bezpośrednio  na  adres  wskazany  powyżej  lub  za  pośrednictwem
Inspektora Ochrony Danych.

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy  Inspektora  Ochrony  Danych  z  którym  możesz  kontaktować  się  we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@aktywizacjabezgranic.pl.

Po co nam Twoje dane i jaka będzie podstawa prawna ich przetwarzania?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach:

1) Zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy darowizny, której jesteś stroną. W tym
przypadku  podstawą  prawną  przetwarzania  przez  nas  Twoich  danych  osobowych
będzie art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO tj.  niezbędność  przetwarzania  przez  nas  Twoich
danych osobowych w celu zawarcia/prawidłowego wykonania umowy darowizny lub
podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem.

2) Wywiązania  się  przez  Administratora  z  obowiązków  prawnych  ciążących  na
Administratorze,  które zostały na niego nałożone przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym m.in. Ustawę z 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) oraz Ustawę z 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). W tym przypadku podstawą
prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO tj. wywiązanie się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

3) Ustalenia,  dochodzenia  oraz  obrony  przed  ewentualnymi  roszczeniami,  które
powstaną  w  toku  realizacji  umowy  darowizny  lub  po  jej  zrealizowaniu.  W  tym
przypadku  podstawą  prawną  przetwarzania  przez  nas  Twoich  danych  osobowych
będzie  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO  tj.  prawnie  uzasadniony  interes  administratora
polegający na ustaleniu, dochodzeniu oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcą  Twoich  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  świadczące  na  rzecz
Administratora usługi prawne, finansowe oraz informatyczne.

Jak długo będziemy przechowywali Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywali:

1) W przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia oraz prawidłowej
realizacji  umowy  darowizny,  której  jesteś  stroną  –  Twoje  dane  będziemy
przechowywali przez okres niezbędny do prawidłowej jej realizacji.

2) W przypadku,  w którym przetwarzamy Twoje  dane  w celu  wywiązania  się  przez
Administratora  z  obowiązków  prawnych,  które  zostały  na  nas  nałożone  przez



powszechnie  obowiązujące  przepisy  prawa  –  Twoje  dane  osobowe  będziemy
przechowywali nie dłużej niż 5 lat, liczonych od momentu powstania zobowiązania
podatkowego.

3) W przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszych
prawnie uzasadnionych interesów – Twoje dane osobowe będziemy przechowywali
nie dłużej niż do momentu przedawnienia  ewentualnych roszczeń z tytułu umowy
darowizny.

Czy podanie przez Ciebie danych jest konieczne?

Podanie  przez  Ciebie  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  umowy,  zaś  brak  ich
podania skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia/prawidłowej realizacji.

Jakie przysługują Ci prawa?

Masz prawo do:

1) Sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych  ze  względu  na  Twoją
szczególną sytuacje – w przypadku w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe
na  podstawie  naszego  prawnie  uzasadnionego  interesu  tj.  art.  6  ust.  1  lit.  f)
RODO;

2) Przenoszenia Twoich danych osobowych -  w sytuacji gdy przetwarzamy Twoje dane
osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania w celu
zawarcia/prawidłowego  wykonania  umowy  darowizny  lub  podjęcia  czynności  na
Twoje żądanie przed jej zawarciem.

3) Dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
4) Sprostowania  nieprawidłowych  danych  osobowych  oraz  uzupełnienia  danych

niekompletnych;
5) Usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
6) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Ciebie  niezgodności  przetwarzania  przez  nas  Twoich
danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie  będziemy  przetwarzali  Twoich  danych  osobowych  w  oparciu  o  zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.


