
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW WPŁACAJĄCYCH ZE STRONY SERCEDZIECKA 

Niniejszy dokument stanowi informację dla Ciebie (jako Darczyńcy) odnośnie zasad na jakich przetwarzamy dane osobowe. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu a także tych, które otrzymamy w związku 
z dokonaniem przez Ciebie wpłaty on-line jest Fundacja Serce Dziecka, ul. Dereniowa 2 lok 6, 02-776 Warszawa. Dokonując 
wsparcia nas darowizną poprzez formularz na stronie internetowej korzystasz z pośrednictwa PayPro Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań („PayPro”), która to jest odrębnym administratorem danych i 
przekazuje nam raporty związane z płatnościami, z których pozyskujemy informacje na temat wysokości wpłaconej kwoty 
oraz adresu e-mail darczyńcy, a czasami także innych danych podanych przez Ciebie (imię, nazwisko). 

 

CEL PRZETWARZANIA 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: (a) realizacji umowy darowizny, (b) kontaktu z Tobą i przesłania Ci 
podziękowań lub informacji o sposobie wykorzystania darowizny, (c) wydania Tobie potwierdzenia otrzymania darowizny 
dla celów podatkowych a także (d) w celach rachunkowych. 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o: (a) niezbędność celem wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),  
(b, c) prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), jakim jest informowanie o jej działalności, a także 
informowanie o wykorzystaniu darowizny, potwierdzenia otrzymania darowizny dla celów podatkowych i składanie 
darczyńcom podziękowań (d) w celach rachunkowych Twoje dane będą przetwarzane w związku z obowiązującymi 
przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). 

Potwierdzenia otrzymanych darowizn Fundacja przesyła darczyńcom, aby umożliwić im odliczenie dokonanej darowizny od 
dochodu, zgodnie z przepisami podatkowymi. 

 

ODBIORCY DANYCH 

Twoje dane osobowe będą przekazywane firmie wspierającej nasze rozliczenia rachunkowe, firmom wspierającym 
Fundację w zakresie usług IT, wspomnianemu wyżej pośrednikowi płatności oraz podmiotom uprawionym do 
otrzymywania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków i wymogów wynikających z przepisów 
prawa, a w zakresie prawnie uzasadnionego ww. interesu Fundacji do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu. 

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jednakże pośrednik płatności PayPro wymaga podania przez Ciebie adresu 
e-mail celem dokonania płatności. 

 

TWOJE PRAWA 

Masz prawo żądać od nas: (a) dostępu do Twoich danych osobowych, (b) ich sprostowania, (c) usunięcia, (d)  ograniczenia 
przetwarzania, (e) prawo do przenoszenia danych.  Masz też prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych 
w celu informowania Cię/promowania naszej działalności. 



Z żądaniem wykonania Twoich praw możesz wystąpić do nas na adres rodo@fsd.org.pl lub iod@sercedziecka.org.pl 

 

SKARGA 

Masz 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 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iod@sercedziecka.org.pl 

 
 


