
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla osób inicjujących kontakt z Fundacją, osób ubiegających się o wsparcie lub beneficjentów, a 

także przedstawicieli ustawowych tych osób 

na podstawie 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 (dalej: RODO) 

 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni (81-472) przy 

ulicy Legionów 126-128 (dalej: Fundacja).  
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod 

adresem poczty elektronicznej kontakt@fundacjastefczyka.pl lub listownie pod adresem siedziby 
administratora (z dopiskiem: „w sprawie danych osobowych”).  

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, w szczególności wynikająca z działania polegającego na zainicjowaniu 

kontaktu z administratorem danych (w szczególności przekazanie Fundacji dokumentów zawierających 
dane osobowe); celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem 
zainicjowanego kontaktu, 

b) art. 9 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, jeżeli Fundacji zostaną przekazane dane osobowe 
szczególnych kategorii (w szczególności dane dotyczące zdrowia), 

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie przez Fundację działań zmierzających do rozpatrzenia indywidualnej 
sytuacji życiowej warunkującej przyznanie wsparcia przez Fundację (udzielenie darowizny),  

d) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie umowy darowizny i jej wykonanie, 
e) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku udzielenia wsparcia przez Fundację – realizacja obowiązków 

ciążących na Fundacji, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, księgowych i 
rachunkowych, 

f) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora 
polegających na:  

− określeniu osób uprawnionych do reprezentacji osoby, której dane są przetwarzane, weryfikacji 
zakresu takiego umocowania, a w konsekwencji ustaleniu możliwości zawarcia umowy w sprawie 
przyznania wsparcia na rzecz osoby ubiegającej się o nie oraz zawarciu takiej umowy (w przypadku 
danych osobowych przedstawicieli ustawowych osób ubiegających się o wsparcie lub beneficjentów) 

− konieczności zapewnienia komunikacji oraz wymiany korespondencji w związku z podejmowanym 
kontaktem lub prowadzoną współpracą,  

− ustaleniu roszczeń, ich dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, 
g) art. 9 ust. 2 lit. f RODO - przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest niezbędne do ustalenia roszczeń, ich, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w zakresie danych dotyczących zdrowia). 
4. Dane osobowe przechowywane będą przez niżej wskazane okresy: 

a) w celach związanych z zainicjowanym kontaktem – do czasu rozpatrzenia sprawy lub do momentu 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

b) w celu podjęcia działań zmierzających do przyznania wsparcia przez Fundację – do czasu udzielenia 
darowizny lub odmowy przyznania wsparcia,  

c) w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania (w 
przypadku udzielenia darowizny), 

d) w celach podatkowo-księgowych i rachunkowych – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął 
termin płatności podatku, 

e) w celu ustalenia roszczeń, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia 
roszczeń, 

f) w przypadku danych ujawnionych dla ułatwienia kontaktu – do czasu ustania celu przetwarzania tych 
danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

5. Osoba inicjująca kontakt z Fundacją, osoba ubiegająca się o wsparcie lub beneficjent, a także przedstawiciele 
ustawowi tych osób, posiadają prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Wyżej wskazanym osobom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

6. W zakresie danych, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia tej 
zgody w każdym czasie, poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: 
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kontakt@fundacjastefczyka.pl lub listownie pod adresem siedziby administratora, co pozostawać będzie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie 
sprawy lub przyznanie wsparcia. 

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 
prawa, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora (m. 
in. podmioty świadczące obsługę informatyczną, obsługę prawną, dostawcy usług technicznych i 
organizacyjnych, podmioty świadczące usługi audytorskie, usługi bankowe, usługi pocztowe lub kurierskie, 
usługi archiwizacyjne).  

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane.  
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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