
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla nadawców lub odbiorców korespondencji 

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 nadawców lub odbiorców korespondencji elektronicznej jest Fundacja 

im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ulicy Legionów 126-128.  
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 wynikająca z działania polegającego na zainicjowaniu kontaktu z 

administratorem danych; celem przetwarzania danych jest obsługa korespondencji kierowanej do 
administratora (w szczególności udzielanie odpowiedzi na wystosowane zapytania, rozpatrzenie sprawy 
będącej przedmiotem korespondencji), 

b) art. 9 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, jeżeli w korespondencji elektronicznej zostaną 
zawarte dane osobowe szczególnych kategorii (w szczególności dane dotyczące zdrowia); jeżeli nadawca 
nie udzielił w treści korespondencji wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych, zostanie poproszony 
o jej udzielenie, 

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

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

− dokumentowaniu ustaleń w prowadzonej korespondencji, w szczególności w przypadku danych 
osobowych beneficjentów, kontrahentów lub ich przedstawicieli albo osób wyznaczonych przez nich 
do kontaktu i dokonywania uzgodnień, 

− ustaleniu roszczeń, ich dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. 
4. Administrator danych przetwarza dane mogące obejmować m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, miejsce 

pracy, funkcję pełnioną w podmiocie lub inne dane ujawnione administratorowi bezpośrednio przez nadawcę 
(w szczególności dane zawarte w treści korespondencji lub wynikające z dotychczasowych stosunków 
prawnych) lub przez podmiot, który osoba reprezentuje lub w imieniu którego dokonuje kontaktu albo 
uzgodnień.  

5. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania korespondencji, a po jej ustaniu – przez rok od daty 
ostatniego kontaktu. Dłużej dane będą przetwarzane, jeżeli korespondencja zawiera informacje niezbędne 
do wykazywania faktów związanych z ewentualnymi roszczeniami prawnymi – do czasu wygaśnięcia 
ewentualnych roszczeń.  

6. Nadawca lub odbiorca korespondencji posiada prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Nadawcy lub odbiorcy korespondencji przysługuje również prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa.  

7. 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: 
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. 

8. W przypadku pozyskania danych bezpośrednio od nadawcy lub odbiorcy korespondencji podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na wiadomość albo 
zapytanie lub też uniemożliwi rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem korespondencji.  

9. 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, usługi hostingu, usługi pocztowe lub 
kurierskie, usługi archiwizacyjne).  

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