
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Klauzula informacyjna dla osób fizycznych oraz instytucji 

społecznych/organizacji pozarządowych 

 

    KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i 2 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 (dalej zwane 

RODO), informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „HASCO-LEK” Organizacja Pożytku 

Publicznego ul. Żmigrodzka 242 e; 51 – 131 Wrocław. 

2)We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować za pośrednictwem 

poczty e-mail pod adresem: iod@hasco-lek.pl. 

 

3) Państwa dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach zgłoszeniowych przetwarzane będą  

w celu realizacji zadań statutowych Fundacji w szczególności w celu rozpatrzenia wniosku, przyznania 

wsparcia w ramach działalności Fundacji, na podstawie: 

a) art. 6 ust 1 lit. b w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

c) art. 6 ust 1 lit. c w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze np. na mocy ustawy o rachunkowości, ustawy podatkowej, ustawy o Fundacjach, 

ustawy pożytku publicznego; 

d) art. 6 ust 1 lit. f w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, a mianowicie ustalenie, 

zabezpieczenie, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami; 

e) art. 9 ust. 2 lit. d w przypadku gdy przetwarzania danych dokonuje się w ramach uprawnionej działalności 

prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, pod warunkiem że przetwarzanie 

dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe 

kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody 

osób, których dane dotyczą. 

4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mail, 

telefon, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jak tez inne dane wskazane w umowie oraz w 

dokumentach powstałych w wyniku jej realizacji). 

5) Dane będą ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym, z którymi administrator zawarł umowę albo 

uprawnionym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie obowiązujących przepisów.  

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane: 

a) w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku do końca roku, w którym wniosek złożono, po tym czasie 

dane zostaną zniszczone; 

b)  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku: przez okres trwania Umowy w tym okres związany z 

wygaśnięciem wzajemnych roszczeń, a po jej zakończeniu przez określony w przepisach prawa 7-letni okres 

przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem Umowy lub dochodzeniem roszczeń. Okresy 

przechowywania dokumentacji wynikają z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, 

mailto:iod@hasco-lek.pl


przepisów ustawy Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz innych adekwatnych do mogących 

powstać okoliczności prawnych. 

 

6) Odbiorcami danych osobowych  będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

odrębnych przepisów prawa,, dostawcy usług technicznych  

i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z 

zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. 

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu 

skorzystania z ww. uprawnień należy przesłać wniosek na adres Administratora wskazany w pkt. 1. 

Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora 

do ich przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani. 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu 

przetwarzania. 

9) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich nie będą też przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /reprezentowanego przeze mnie 

małoletniego/ubezwłasnowolnionego całkowicie*, w tym danych finansowych i o stanie zdrowia, przez 

Fundację „HASCO-LEK” Organizację Pożytku Publicznego ul. Żmigrodzka 242 e; 51 – 131 Wrocław, jako 

administratora danych osobowych, w celach bezpośrednio związanych z Programem Wsparcia Fundacji 

„HASCO-LEK” - rozpatrzenie wniosku, przyznanie wsparcia w ramach działalności Fundacji, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. i 

przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

              

..............................................................  .............................................................. 

  data       podpis  

(*niepotrzebne skreślić) 

 

 

 


