
 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

PODATNIKÓW PRZEKAZUJACYCH ORGANIZACJI 1% PODATKU 

 

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 

Dane osobowe takie imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, kwota będą przetwarzane w celu 

obsługi procesu przekazania 1% podatku. Organizacja pożytku publicznego otrzymując dane z urzędu 

skarbowego, staje się administratorem danych osobowych podatników, którzy przekazali jej 1%. 

W efekcie organizacja dysponuje zbiorem danych albo pojedynczymi danymi, które przetwarza 

w systemie informatycznym i podlega szeregowi obowiązków.  

Dane osobowe w postaci adres e-mail będą również przetwarzane w celu przesłania Pani/Panu 

jednorazowego podziękowania za udzielone nam wsparcie. Przetwarzanie danych w tym zakresie i 

celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. 

ODBIORCY DANYCH  

 osoby upoważnione, 

 instytucje porządku publicznego ramach sprawowania kontroli, 

 dostawcy usług IT. 

Na konto organizacji mającej status organizacji pożytku publicznego (OPP) może wpłynąć 1% 

podatku dochodowego przekazany przez podatnika. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 

(art. 45 c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jeżeli podatnik w zeznaniu 

podatkowym wyraził zgodę na przekazanie OPP określonych danych (w tym jego imienia i nazwiska, 

adresu i kwoty przekazanego podatku), takie dane są udostępniane przez naczelnika urzędu 

skarbowego w ramach relacji administrator – administrator. 
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Dane podatników przekazane w ten sposób organizacji (podobnie jak dane darczyńców) mogą zostać 

wykorzystane przez organizację dla realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO) tj. do przesłania podziękowań za udzielone w ten sposób przez podatnika wsparcie. 

OPP nie może udostępniać danych podatników, którzy przekazali 1% i swoje dane osobowe, osobom, 

do których trafiły środki z tytułu 1%. Jest to możliwe jedynie w przypadku, w którym organizacja 

pozyska na ten cel uprzednią zgodę podatnika przekazującego 1%. 

 

RETENCJA  

Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikających z przepisów rachunkowych. Podstawę 

prawną do przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku stanowi art. 27 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z którym podatnik podatku 

dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, 

przekazać 1 % podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Podatnikami 

podatku dochodowego od osób fizycznych są podatnicy rozliczający się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Z 2010 r. Nr 

51, poz. 307, ze zm.) 

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. 

 

Podanie przez Panią/Pana ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nam 1% 

podatku. 

 


