
 
 

INFORMACJA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informujemy Państwa, że Fundacja Strefa Solidarności z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej 

„Fundacją”) jest administratorem Państwa danych osobowych. Każdy przypadek przekazania na konto 

Fundacji darowizny, przy wykorzystaniu dostępnych metod wiąże się z dostępem do Państwa danych 

osobowych i ich przetwarzaniem. Przede wszystkim Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe w 

celu rozliczania darowizn. Prosimy o zapoznanie się z poniżej wskazanymi informacjami, określającymi 

zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację. 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

1. Administrator danych osobowych 

 

Fundacja Strefa Solidarności z siedzibą przy ul. Sękocińska 18/2, 02-313 Warszawa, wpisana do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685228, posiadająca NIP 

5252718780, REGON 367980623 jest administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z 

Fundacją możliwy jest również za pomocą poczty elektronicznej: info@solidarityzone.org. 

 

2. Cele i podstawy przetwarzania 

 

Określono cele przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator Fundacja będzie 

przetwarzać Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, 

numer rachunku bankowego), w celu ujęcia darowizny po stronie przychodu netto, na podstawie 

obowiązku z art. 42 Ustawy o rachunkowości w związku z treścią art. 3 ust. 1 pkt. 32) lit. h) Ustawy o 

rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c 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, zwanego dalej „RODO”). 

 

3. Okres przechowywania danych  

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych 

Fundacji, czyli przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 
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płatności przez Fundację podatku oraz przez okres dodatkowych 24 miesięcy przypadających 

bezpośrednio po ukończeniu 5 letniego terminu. Dodatkowy okres 24 miesięcy jest na wypadek gdyby 

przed upływem 5 letniego terminu doszło do przerwania lub zawieszenia przedawnienia zobowiązania 

podatkowego albo w innych przypadkach określonych przez przepisy prawa, gdy 5 letni termin 

przedawnienia zobowiązań podatkowych zostanie wydłużony. 

 

 

4. Odbiorcy danych 

 

Do Państwa danych osobowych może mieć dostęp nasz podwykonawca (podmiot przetwarzający), to 

jest firma księgowa. 

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą: 

 

Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza 

przepisy prawa o ochronie danych osobowych. 

 

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne na potrzeby rozliczenia darowizny. 

 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

 

W oparciu o Państwa dane osobowe Fundacja nie będzie podejmowała wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 


