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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW: 
 

Zgodnie z art. 14 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 

(ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Mocni Miłością, 62-800 Kalisz,  

ul. Szewska 1. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji, oraz 

informowania Państwa o działaniach fundacji i innej sporadycznej korespondencji (np. 

podziękowania, życzenia) zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b, e, f rozporządzenia o którym mowa powyżej.  

3. W przypadku przekazania 1% podatku na OPP Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane  

od Administracji Skarbowej.  

4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia żądania usunięcia, 

sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeśli nie zachodzi 

konieczność przetwarzania danych na mocy odrębnych przepisów prawa.  

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo  

do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie procesu przetwarzania Państwa danych osobowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa a w pozostałym 

zakresie dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie oczekiwanym przez Administratora 

może skutkować odmową podjęcia współpracy. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób ani automatycznie 

profilowane. Istnieje jednak możliwość wykonania przez uprawnionego pracownika indywidualnego 

profilowania Pani/Pana danych w celu przygotowania spersonalizowanej korespondencji. 

 

 

 

 

 


