
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla podmiotów współpracujących 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej jako „RODO”), w związku z prowadzoną 
działalnością statutową Fundacja Czternastki informuje, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana następujących danych osobowych: 

a) Imię/imiona;  
b) Nazwisko;  
c) Obywatelstwo;  
d) Adres do korespondencji;  
e) Adres zameldowania; 
f) Adres zamieszkania; 
g) Adres e-mail; 
h) Numer telefonu; 
i) Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy; 
j) Numer rachunku bankowego; 
k) Pełniona funkcja 
l) Zajmowane stanowisko 
m) Tytuł zawodowy 

 
będzie Fundacja Czternastki (adres siedziby: 50-072 Wrocław, ul. Pawła Włodkowica 4; NIP: 8951986714, REGON: 021431034), 
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000370550 (dalej jako: „Fundacja”). 

2) Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: biuro@fundacjaczternastki.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz 

b) jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 

c) w celu realizacji i rozliczenia zadań dydaktycznych, wykonywanych w związku z zawartą umową zlecenie / umową o współpracę 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

d) zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 (Dz.U. z 2015 r. poz. 40) i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 

e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jako uzasadnione interesy administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. 

5) Odbiorcami lub podmiotami przetwarzającymi (procesorami) Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy 
administratora, inne podmioty, takie jak: biuro rachunkowe, firma informatyczna, podmioty wspierające Fundację w sprawach 
prawnych i administracyjnych oraz podmioty współpracujące z fundacją w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 
oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy 
krajowe w zakresie danych osobowych. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb realizacji umów zawartych z Fundacją. 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 


