
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

przetwarzanie danych osobowych darczyńcy 

 

 

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 takie jak imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, adres  

e-mail będą przetwarzane w celu obsługi procesu przekazywania darowizny, który odbywa się za 

pośrednictwem serwisu www.payu.pl, operatora płatności onlinie.  

Przetwarzanie danych odbywa się w celu zawarcia, realizacji umowy darowizny, w tym technicznej 

obsługi dokonywanej przez Państwa płatności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu realizacji obowiązków prawnych 

spoczywających na Stowarzyszeniu wynikających m.in. z przepisów rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

Państwa dane osobowe w postaci adres e-mail będą również przetwarzane w celu przesłania Państwu 

jednorazowego podziękowania za udzielone nam wsparcie. 

Przetwarzanie danych w tym zakresie i celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Stowarzyszenia, którym jest zarządzanie relacjami nawiązanymi z naszymi darczyńcami (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

 

ODBIORCY DANYCH  

 bank, z którym Stowarzyszenie zawarło umowę o świadczenie usług bankowych, na podstawie 

której utworzone zostało subkonto do wpłat, 

 podmioty świadczące usługi z zakresu serwisu i utrzymania systemów informatycznych 

Administratora lub podmiotu przetwarzającego, 

 podmioty świadczące usługi związane z wysyłką przesyłek pocztowych, w celu wysyłki listów z 

podziękowaniami za dokonane wpłaty, 

 upoważnieni pracownicy. 
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RETENCJA  

Podanie przez Państwa ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nam darowizny. 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikających z przepisów rachunkowych. 

Państwa adres e-mail zostanie przez nas usunięty po przesłaniu Państwu podziękowań chyba, że 

otrzymamy zgodę na wysyłanie materiałów marketingowo-informacyjnych.  

 

 

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. 

 

 


