
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 1% 

Celem niniejszego dokumentu jest realizacja obowiązków jakie nakłada na nas Rozporządzenie 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej 
„RODO”) . 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania 
oraz wysokości kwoty przekazanej nam z tytułu 1% podatku, jest Fundacja Serce Dziecka im. Diny 
Radziwiłłowej, ul. Dereniowa 2 lok 6, 02‐776 Warszawa. 

 

CEL PRZETWARZANIA 

Ww. dane osobowe, przetwarzane są w celach rozliczeniowych oraz w celu informowania Pani/Pana 
o naszej działalności dobroczynnej oraz składania podziękowań. 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

W celu składania Pani/Panu podziękowań dane takie jak Pani/Pana imię i nazwisko oraz adres 
zamieszkania przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu    (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na informowaniu o działalności oraz 
promowaniu naszej działalności, stanowiącej działalność pożytku publicznego w celu zachęcania do 
przekazywania funduszy na naszą działalność w tym zakresie, oraz promowaniu idei dobroczynności. 

 

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty świadczące nam usługi serwisowe IT oraz 
dostawca usługi pocztowej a także organy uprawnione do otrzymywania danych na mocy 
obowiązujących przepisów prawa. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas w celach księgowych przez okres 
wymagany przepisami prawa (6 lat).  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez nas w celu informowania o naszej działalności oraz 
przesyłania podziękowań będą przez nas przechowywane do momentu wyrażenia przez Panią/Pana 
sprzeciwu. 



DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe zostały nam udostępnione przez Naczelnika urzędu skarbowego 
właściwego dla złożenia przez Panią/Pana zeznania albowiem wyraziła Pani/Pan na to zgodę w 
formularzu podatkowym. 

 

TWOJE PRAWA 

Ma Pan/Pani prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. 

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, w zakresie, w jakim została ona udzielona, 
bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją 
wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację na podstawie jej usprawiedliwionego 
interesu. 

  

SKARGA 

Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie 
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

W sprawach dotyczących ochrony danych, w tym w zakresie realizacji praw prosimy o kontakt z 
inspektorem ochrony danych osobowych pod adres: iod@sercedziecka.org.pl 

 

 


