KLAUZULA INFORMACYJNA
- DAROWIZNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016)(dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza, ul. Szkolna 20, 16-050
Michałowo;
2) Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: biuro@hospicjumeliasz.pl, tel. 85 663 37 34;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zarządzania wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO tj. umowa darowizny, przepisy Kodeksy cywilnego, w szczególności
dot. Darowizn. Dane zebrane w tym zakresie będą przetwarzane przez okres realizacji darowizny, w tym
wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT.
b) prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi. Dane zebrane w tym zakresie będą przetwarzane
okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
c) kontaktowania się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na
ich zapytania bądź zgłoszenia a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora. Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu
podziękowań za wsparcie.
d) informowania o realizacji celów statutowych organizacji, w tym informowania o organizowanych akcjach
społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia organizacji, o ile darczyńca nie sprzeciwił się takiemu
przetwarzaniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora
polegającego na utrzymywaniu stałego kontaktu z organizacją społeczną w związku z jej celami
statutowymi. Dane zebrane w tym zakresie przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu,
jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym
czasie dane osobowe darczyńców mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych
roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO).
e) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie
uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art.
17 ust. 3 lit. e RODO). Dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikający z przepisów prawa, tj. do końca roku kalendarzowego po upływie 6 letniego okresu
przedawnienia (art. 118 Kodeksu cywilnego).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
f) podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
g) podmioty, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w przypadku gdy
jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych
prawem (w szczególności: dostawcy usług i systemów teleinformatycznych, dostawcy usług prawniczych
i doradczych oraz księgowo-kadrowych, dostawcy usług archiwizacyjnych, dostawcy usług kurierskich i
pocztowych)
5) Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem.
6) W przypadku, uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe zarejestrowanie wpłaty ani
ewentualne wystawienie zaświadczenia niezbędnego do odliczenia podatkowego.
8) Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani przetwarzane w zautomatyzowany sposób.

