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Klauzula informacyjna – Zleceniobiorcy i Wolontariusze  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 

2016.05.04) („RODO”) informuję, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja ZOBACZ MNIE z siedzibą we Wrocławiu 

przy ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11, 50-069 Wrocław adres e-mail: fundacja@zobaczmnie.org , wpisana 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795364, numer NIP: 897-18-68-716, REGON: 

383909908. 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

− realizacji umów i porozumień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

− realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - w oparciu o przepisy prawa, w tym prawa 
podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych, m. in. na potrzeby realizacji obowiązków w 
zakresie BHP, dokonywania rozliczeń należności publicznoprawnych, dokonywania urzędowych 
zgłoszeń i realizacji innych obowiązków publicznoprawnych, archiwizacji dokumentacji– na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b   RODO, 

− realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych 
roszczeń bądź obrony przed takimi roszczeniami, stosowania środków bezpieczeństwa w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym monitoringu wizyjnego / poczty elektronicznej 
/ aktywności informatycznych, realizacji umów z  kontrahentami, dostawcami i innymi 
podmiotami współpracującymi z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

− w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były 
wyrażane – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO. 

3. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 

− podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa 
(policja, sądy, prokuratura, ABW, CBA oraz inne publicznoprawne organy kontroli), 

− podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa 
celem realizacji obowiązków Administratora jako pracodawcy (ZUS, urząd skarbowy, NFZ i in.), 

− dostawcom usług prawnych, księgowych, kadrowych, IT oraz innych usług o charakterze 
technicznym i organizacyjnym, niezbędnych dla prowadzonej przez Administratora działalności, 

− bankom – w celu realizacji przelewów należności, 
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− kontrahentom oraz podmiotom współpracującym z Administratorem – w zakresie koniecznym 
do realizacji przez Panią / Pana obowiązków umownych.  

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom z państw trzecich (spoza UE/EOG) ani 

organizacjom międzynarodowym.  

4. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jego zakończeniu: 

− co do zasady - do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu 
cywilnego, 

− dane zawarte w dokumentach podlegających obowiązkowej archiwizacji - do upływu okresu 
obowiązkowej archiwizacji (10 / 50 lat), 

− dane dotyczące realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – 5 lat, 

− w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora 
lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą - do dnia wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia 
zgody, 

− dane przetwarzane w związku z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym nagrania 
z monitoringu -  przez okres do 3 miesięcy, a jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń Administratora – do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych 
roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Pani / Panu prawo do: 

− dostępu do danych osobowych,  

− sprostowania danych osobowych,  

− żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,  

− prawo przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, 

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z 
wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

− w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do wycofania 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie  informacji o 
cofnięciu na adres e-mail [ fundacja@zobaczmnie.org ] lub przez złożenie oświadczenia drogą 
pocztową na adres Fundacji lub w siedzibie Fundacji. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego wycofaniem zgody. 

6. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na 

przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jednakże w zakresie, w jakim przetwarzanie danych 

następuje w celu zawarcia umowy lub porozumienia z Administratorem odmowa podania danych będzie 

skutkować niemożnością zawarcia umowy lub porozumienia.   

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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