
 
 

KLAUZULA INFORMACYNA  

W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM KONTAKTU  

ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 

 

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:  

 

ADMINISTRATOR  DANYCH  

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu 60-277 przy  

ul. Płowiecka 15. 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@natak.pl 

 

CEL I PODSTAWY PRAWNE 

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji emailowej, 

zawarte w treści tej korespondencji, w celu:  

 umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,  

 dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami,  

 przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych 

wniosków,  

 ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

 Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z naszą działalnością 

medyczną.  

 

ODBIORCY DANYCH  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie 

Administratora, m. in. agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi techniczne 

(rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi 

prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie. 

 

RETENCJA  

Korespondencja przechowywana jest przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania 

się z realizacji celów, o których informacja powyżej stosownie dla każdego celu osobno, chyba, że 

wiadomości zawierają ważną treść dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wtenczas 
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wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 6 lat, czyli okresu przedawnienia roszczeń, a w 

przypadku wszczęcia ewentualnego postępowania sądowego, również po tym terminie. art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO). 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania swoich danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 usunięcia danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych. 

 

 

 


