Klauzula dla darczyńców i osób przekazujących 1% podatku
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) oraz przepisami Dekretu ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku, informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Wiosna" prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 56-100 Wołów,
Krzydlina Mała 70, REGON: 040001770-00078, NIP: 917-12-08-976
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Arkadiusz Krawczuk. W sprawie
udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod
adresem e-mail: iod@dzieci-wiosna.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji umowy, jaką zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest darowizna, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, art. 7 ust.1 punkt 2 Dekretu ogólnego KEP
- wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy o rachunkowości
na podstawie art. 6ust.1 lit. c RODO, art. 7 ust.1 punkt 3 Dekretu ogólnego KEP
-realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratorze, jakim jest wysłanie podziękowania za
wpłatę darowizny i/lub 1% podatku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 7 ust.1 punkt 6
Dekretu ogólnego KEP
- udostępnienia informacji o darczyńcy na stronie internetowej na podstawie wyrażonej zgody –
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 7 ust.1 punkt 1 Dekretu ogólnego KEP – w sytuacji udzielenia zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane bankom, do Urzędu Skarbowego, dostawcy
oprogramowania finansowo-księgowego, firmie świadczącej obsługę informatyczną, firmie
zajmującej się obsługą naszej strony internetowej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
- w celu realizacji umowy darowizny przez czas określony w przepisach prawa m.in. ustawy o
rachunkowości,
- w celu wysłania podziękowania do momentu złożenia sprzeciwu;
-w celu udostępnienia informacji o darczyńcy na stronie internetowej do odwołania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu oraz wycofania
zgody w dowolnym czasie, jeśli była udzielona.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ( 00-193 Warszawa, ul
Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Informuję także, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami
Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane
zautomatyzowane decyzje.

