
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

rejestracja w serwisie 

 

 

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 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach: 

 rejestracji w serwisie (założenia konta) i korzystania z serwisu na zasadach opisanych  

w Regulaminie serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

 związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

 wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, 

obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby 

wewnętrzne Administratora, dopasowanie treści usług Administratora (np. serwisów 

internetowych) do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO), 

 przesyłania Pani/Panu drogą elektroniczną na podany adres email informacji o projektach, 

ofertach a także w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do 

podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego - w tym wysłania podziękowań 

za wsparcie, informowania o realizacji celów statutowych organizacji, informowania o 

organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia organizacji oraz w celu 

badania prawidłowości procesu realizacji darowizny i zbierania informacji zwrotnych od 
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darczyńców (np. poprzez ankietę) - w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na 

prowadzenie takich działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

 w przypadku, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych miało nastąpić w innym celu 

niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu dobrowolnej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

 Przetwarzamy danych osobowe w postaci: numer telefonu, adres e-mail oraz automatycznie 

zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w naszych serwisach (np. adres IP, 

nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Pani/Pan korzystają, typ systemu operacyjnego itp.). 

 Pani/Pana dane osobowe zbieramy poprzez wypełnienie formularza rejestracji  

w serwisie, wyrażając zgodę na otrzymywanie na podany adres mailowy ofert informacyjno-

marketingowych drogą elektroniczną, wyrażając zgodę na kontakt poprzez telekomunikacyjne 

urządzenie końcowe (np. telefon) lub w momencie korzystania z naszego serwisu. 

 

ODBIORCY DANYCH  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 

 upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych, 

 współpracującym z nami podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i 

usług IT,  

 dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację 

strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi 

zewnętrznych portali społecznościowych, w tym również Facebook,  

 upoważnionym do tego podmiotom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

OKRES PRZETWARZANIA 

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane: 

 w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej dobrowolnej  zgody, w tym  

w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody.  

 gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy 

przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń  

z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

 zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony 

czas (np. dowody wpłat księgowych – 5 lat od końca okresu podatkowego), 



 
 przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych, 

 w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres 

ważności tych celów albo do czasu, aż zgłosi Pani/Pan swój sprzeciw. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


