
KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH  
udostępnionych drogą elektroniczną 

 

Informujemy, że Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres biuro@natak.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. 

ADMINISTRATOR DANYCH  

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

ul. Płowiecka 15. 

  

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

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

 

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza 

kontaktowego, podjęcia na Pani/Pana wniosek określonych działań przed zawarciem umowy lub 

wysłania Państwu treści informacyjno- marketingowych.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej 
Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.natak.pl/rodo.html 

P O L I TY K A   P R YWA T N O ŚCI 

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie 

podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi.  

Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-

mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury oraz dane zawarte w treści 

przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Pani/Pana w skutek dobrowolnej zgody.  

CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH 

Pani/Pana Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:  

• podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy na 

zasadach opisanych w Regulaminie – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed 

jej zawarciem, 

• wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie 

finansów i rachunkowości – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  



• udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za 

pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie internetowym – przetwarzanie 

opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu 

administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz 

dążeniem do sprzedaży towarów i usług, 

• przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który 

wyraził/a Pani/Pana dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany 

adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert 

przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Pani/Pana dobrowolnej zgody, 

• dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń - przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

OKRES PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, 

w którym zostały zebrane:  

 przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną (prowadzenia Konta 

Użytkownika) oraz realizacji Zamówienia a po tym czasie przez okres przedawnienia 

roszczeń tj. do 6 lat liczone od dnia usunięcia konta lub dokonania rozliczenia, 

 przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub 

przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od 

momentu ostatniego kontaktu.  

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres 

potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania.  

ODBIORCY DANYCH 

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak 

podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty 

wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz 

kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia Na Tak.  

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. 

 

 

 

 

 


