
Przetwarzanie danych osobowych 

- klauzula informacyjna 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja im. Julii Woykowskiej z 

siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 13/91, 61-569 Poznań (dalej: 

„Administrator”); e-mail: biuro@woykowska.org 

2. Twoje dane, w zależności od pełnionej przez Ciebie roli, mogą być przetwarzane w 

następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

a) w celu prowadzenia zapisów na udział w wydarzeniach organizowanych przez 

Administratora oraz sporządzania list obecności osób uczestniczących w tych 

wydarzeniach (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), co 

stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

b) w celu prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji z Administratorem 

(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit f) RODO), co stanowi realizację 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

c) w celu prowadzenia przez Administratora działań określonych w treści udzielonej 

zgody na rozpowszechnianie wizerunku (również w zestawieniu z innymi danymi 

osobowymi takimi jak np. głos, imię lub nazwisko, zgodnie z zakresem wynikającym 

z udzielonej zgody) w szczególności w celu informowania, upowszechniania lub 

promowania wiedzy o działalności Administratora (podstawa prawna przetwarzania: 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

d) w celu prowadzenia działań marketingowych, zwłaszcza analiz statystycznych 

mających na celu polepszanie i planowanie prowadzonej przez Administratora 

działalności, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit f) RODO), 

e) w celu realizacji umowy darowizny zawieranej z Administratorem, co dotyczy 

również przekazywania wpłat pieniężnych przelewem na rachunek bankowy 

(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy dokonujesz 



darowizny we własnym imieniu; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy dokonującym 

darowizny jest inny podmiot, w imieniu którego działasz), 

f) w celu wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych dotyczących 

ustalenia i rozliczenia umowy darowizny pod względem wymogów podatkowych, a 

także na potrzeby prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ksiąg rachunkowych, 

w szczególności na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

g) w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego polecającego na 

wysyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną, jeśli ich wysyłanie stanowi 

realizację umowy zawartej przez Ciebie z Administratorem – np. w formie 

newslettera (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

h) w celu przechowywania na potrzeby archiwizacyjne, w tym wykazywania 

prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze 

i podejmowania obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celu 

dochodzenia roszczeń bądź podejmowania obrony przed nimi, co stanowi realizację 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 

6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w zależności od celu 

przetwarzania: 

a) przez okres niezbędny do przeprowadzenia zapisów na wydarzenia oraz ich 

organizacji, 

b) w celu prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji z Administratorem 

– przez czas realizacji przez Administratora takich działań lub do czasu złożenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, lub do momentu stwierdzenia 

dezaktualizacji danych osobowych, 

c) w celu rozpowszechniania wizerunku (również w zestawieniu z innymi danymi 

osobowymi takimi jak np. głos, imię lub nazwisko, zgodnie z zakresem wynikającym 



z udzielonej zgody) – przez czas prowadzenia takich działań lub do momentu 

odwołania zgody, 

d) w celu prowadzenia działań marketingowych – przez czas realizacji przez 

Administratora takich działań lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych osobowych, 

e) przez czas niezbędny do realizacji umowy darowizny, 

f) w celu wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych dotyczących 

ustalenia i rozliczenia umowy darowizny pod względem wymogów podatkowych, a 

także na potrzeby prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ksiąg rachunkowych – 

przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej zgodnie z 

przepisami, 

g) w celu prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego – przez czas 

realizacji przez Administratora takich działań lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji 

danych osobowych, 

h) w celach archiwizacyjnych – nie dłużej niż przez wynikający z przepisów Kodeksu 

cywilnego okres przedawnienia roszczeń i przez okres niezbędny do 

udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w 

tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości 

spełnienia spoczywających na nim obowiązków prawnych. 

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych, 

technicznych, organizacyjnych, pocztowych i prawnych, a także banki, dostawcy usług 

płatniczych, odbiorcy środków masowego przekazu, użytkownicy mediów 

społecznościowych. 

5. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a 

także do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do 

żądania przeniesienia ich do innego administratora na zasadach i w przypadkach 

przewidzianych w przepisach RODO. Możesz także w dowolnym momencie na zasadach 



i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO wnieść do Administratora 

sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

6. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, 

przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie na zasadach i w 

przypadkach przewidzianych w przepisach RODO, co nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Masz ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Administratora 

Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych w celach wynikających z przepisów prawa jest obligatoryjne 

na podstawie przytoczonych przepisów prawa. Podanie danych osobowych w 

pozostałych przypadkach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Brak 

podania danych w celu przeprowadzenia zapisów na wydarzenie uniemożliwi udział w 

wydarzeniu.


