
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej: RODO) informujemy, iż: 

Administrator Danych Osobowych - Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych 

osobowych Pani/Pana dziecka jest Fundacja Rozwoju Nitka z siedzibą w Bełchatowie,  
ul. Poziomkowa 19,  KRS:  0000509664  NIP:  769 222 17 48   REGON: 101777213 (dalej: Fundacja) 

Inspektor Danych Osobowych - Fundacja nie wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych.  

W sprawie Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z Fundacją pod adresem e-mail: 

pracownianitki1@gmail.com 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych - Państwa dane osobowe 

Fundacja przetwarza w celu przygotowania do świadczenia przez Fundację standardowych usług 

będących w jej ofercie, przygotowania do zawarcia umowy i realizacji tej umowy  

na Państwa rzecz w ramach prowadzonej przez Fundację działalności oraz w związku  

z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego (podatkowego) ciążącego na Fundacji na 

podstawie  art. 6 ust 1 lit. b/c RODO. Ponadto w przypadku kiedy wyraziliście Państwo zgodę na 

przesyłanie informacji handlowej przez Fundację Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu 
przesłania Państwu oferty Fundacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit . f  RODO 

Odbiorcy Państwa Danych - Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot świadczący 

usługi księgowe na rzecz Fundacji (w przypadku żądania wystawienia FV przez Fundację). 

Przekazywanie danych  poza obszar OEG - Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  
do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Czas przechowywania - Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia przez 

Fundację usługi na Państwa rzecz (czas realizacji umowy), a po tym czasie dane będą przechowywane 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń cywilnych lub podatkowych  
(w przypadku wystawienia FV). 

Państwa prawa zgodnie z RODO - Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia skargi od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie 
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Informacja o dobrowolności bądź obowiązku podania danych osobowych - Podanie przez 

Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez Fundację usług na Państwa rzecz,  

w tym warunkiem zawarcia umowy. W związku z powyższym jesteście Państwo zobowiązani podać 

wymagane przez Fundację dane osobowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

odmowa świadczenia na Państwa rzecz usług przez Fundację. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie - Fundacja nie podejmuje decyzji w sposób 
zautomatyzowany na podstawie Państwa danych, w tym również nie dokonuje profilowania. 

 

 

 


