
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW

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.),  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  zwane dalej
„RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne
z siedzibą w Poznaniu (61-674), Osiedle Wichrowe Wzgórze 10/17.

2. Administrator  nie był  prawnie zobowiązany i  nie  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych.  W
sprawach  związanych  z  ochroną  danych  należy  kontaktować  się  bezpośrednio  z
Administratorem:

- elektronicznie pod adresem e-mail: sekretariat@dawid.edu.pl 

- telefonicznie pod numerem: 61 870 17 88, 

- listownie na adres:  Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne, Osiedle Wichrowe Wzgórze
10/17, 61-674 POZNAŃ z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

3. Dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z  wpłatami  na  konto  (imię,  nazwisko,  adres)  oraz  w
związku  z  kontaktami  telefonicznymi  i  mailowymi  (numer  telefonu  i  adres  e-mail)  będą
przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, 

b) w  celach  informacyjnych,  sprawozdawczych,  realizacji  projektów  dobroczynnych  i
misyjnych w Ugandzie, komunikacji, odpowiedzi na pytania, itp.

c) kontaktowych  z  Administratorem  Danych  Osobowych  i  prowadzenia  z  Panią/Panem
korespondencji – odpowiedzi na pytania i wnioski. 

4.   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO w  z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz
w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od
osób fizycznych),

b) zgoda Pani/Pana na kontakty z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym  (art.  6
ust. 1 lit. a RODO). 

5. Dobrowolność podania danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych objętych treścią
odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wskazanego w pkt. 3 lit. b
celu. 
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6. Informacja o możliwości  przekazywania danych osobowych.  Pozyskane od Pani/Pana dane
osobowe mogą być przekazywane:

a) podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie,

b) upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych,

c) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych Administratora Danych Osobowych,

d) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do pozyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (przykładowo sądom lub instytucjom państwowym)
pod warunkiem wystąpienia z żądaniem pisemnym (wnioskiem) opartym o właściwe
podstawy prawne.

7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Czas  przetwarzania Pani/Pana  danych  osobowych  uzależniony  jest  od  celu  przetwarzania.
Okresy  przechowywania  Pani/Pana  danych  osobowych  są  obliczane  i  zależne  od  niżej
wskazanych kryteriów:

a) okres przechowywania dokumentacji księgowej  i podatkowej wynikający z przepisów
prawa,

b) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania  sprostowania  swoich  danych  osobowych,  które  są  nieprawidłowe  oraz

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) żądania  usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia

przez  Panią/Pana  zgody  na  przetwarzanie,  gdy  nie  ma  innej  podstawy  prawnej
przetwarzania.  Jeżeli  udzielimy  odmowy  usunięcia  to  będzie  to  wynikać  z  prawnie
uzasadnionych  podstaw,  które  są  nadrzędne  wobec  Pani/Pana   interesów,  praw  i
wolności, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) powiadomienia przez  administratora  każdego  odbiorcy,  któremu  ujawnił  Pani/Pana

dane  o  zmianach dokonanych przez  Pani/Pana w danych  osobowych (sprostowanie,
usunięcie, ograniczenie);

f) wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,  ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację, w przypadkach kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego
prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,  

g) przenoszenia swoich danych osobowych - jeżeli udzielimy odmowy, będzie to wynikać z
prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i
wolności,

10. W zakresie,  w  jakim Pani/Pana  dane  osobowe są  przetwarzane  na  podstawie  zgody  –  ma
Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na



zgodność  z  prawem  przetwarzania  danych  osobowych  przed  jej  cofnięciem.  Zgodę  może
Pani/Pan  wycofać  poprzez  wysłanie  stosownego  oświadczenia  komunikatorem  na  adresy
wskazane w pkt. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.

11. Ma Pani/Pan  również  prawo do wniesienia  skargi do  organu nadzorczego zajmującego  się
ochroną  danych  osobowych.,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.  Oznacza to, że żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne
lub  w  podobny  sposób  na  nią  istotnie  wpływające,  nie  będą  oparte  wyłącznie  na
automatycznym  przetwarzaniu  danych  osobowych  i  nie  wiążą  się  z  taką  automatycznie
podejmowaną decyzją.


