KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW
Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) [Dz.Urz.UE L 119, s. 1] informujemy, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana (Darczyńcy) danych osobowych jest Śląskie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych Płetwonurków z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ulicy Brodzińskiego 4. Kontakt z
administratorem możliwy jest drogą email ssnpzarzad@gmail.com lub telefonicznie pod numerami
członków Zarządu Stowarzyszenia wskazanymi na stronie głównej.
2. Dane osobowe Darczyńcy
W związku z realizacją umowy darowizny na swoją rzecz, Stowarzyszenie przetwarza następujące
dane osobowe Darczyńcy: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane finansowe (nr
konta bankowego lub karty płatniczej/kredytowej).
Podanie danych przez Darczyńcę jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania wpłaty
(darowizny) na rzecz Stowarzyszenia.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe Darczyńcy (imię i nazwisko, adres i/lub e-mail) przetwarzane są w celu:


przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia i otrzymania potwierdzenia wpłynięcia
darowizny (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w
związku z prowadzoną działalnością statutową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)



realizacji obowiązków archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych (przetwarzanie
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c RODO);)
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa strony:
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w celu analizy poprawności działania Strony,
uzyskiwania statystyk w zakresie ruchu Strony oraz dla celów archiwizacyjnych.
Stowarzyszenie rozpatruje także zgłoszenia Użytkowników związane z problemami z
działaniem Strony. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(realizacja prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia tj. zapewnienie działania Strony).





dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami:
W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności
ochrony przed roszczeniami, Stowarzyszenie może przetwarzać dane Użytkowników
uzyskane za pośrednictwem Strony. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, tj. ochrona
przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane w związku z dokonaniem darowizny przekazywane będą odbiorcom danych tj. jeśli
darowizna realizowana jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Stowarzyszenia –
podmiotom, które świadczą usługi płatnicze, poprzez które dokonywana jest darowizna, a także
pomiotom świadczącym usługi informatyczne oraz księgowe na zlecenie Administratora, jak również
podmiotom uprawionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Prawa Darczyńców związane z przetwarzaniem danych
Darczyńca ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania (na zasadach określonych w przepisach prawa), prawo do przenoszenia danych oraz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
osobowych). Stowarzyszenie informuje, że prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich
przetwarzania może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z
obowiązujących przepisów prawa.
6. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Darczyńców będą przetwarzane nie krócej niż przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania oraz obowiązków księgowych, podatkowych, sprawozdawczych, archiwalnych i
statystycznych, co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
dokonano darowizny, a w przypadku przetwarzania danych związanego z dochodzeniem lub ochroną
przed roszczeniami – do czasu prawomocnego zakończenia właściwych postępowań.
7. transgraniczne przetwarzanie danych
Dane osobowe Darczyńców nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania (nie dotyczy plików
cookies – które są przetwarzane w sposób opisany powyżej - polityka prywatności, pkt. 11 – Polityka
cookies).
8. odnośniki do innych stron internetowych
W przypadku realizacji darowizny pieniężnej przez Darczyńcę poprzez otwarcie odnośnika
zamieszczonego na stronie lub skorzystanie z platformy płatniczej/strony banku, dane osobowe
Darczyńcy będą przetwarzane przez administratora wybranej platformy/bank na zasadach
określonych w polityce prywatności wybranej platformy.
9. zmiany klauzuli informacyjnej
Stowarzyszenie może zmienić niniejszą klauzulę informacyjną, przede wszystkim w celu jej
dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz w związku z
ewentualną zmianą sposobu przetwarzania danych, informując o dokonanych zmianach na niniejszej
stronie internetowej.

