
 
 

Szanowni Państwo, 

 

Fundacja Czternastki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Włodkowica 4, 50-072 Wrocław wpisana 

rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000370550, 

posiadającą NIP: 8951986714, REGON: 021431034 (zwana dalej „Fundacją”),  wypełniając obowiązki 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym 

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 (dalej: „RODO”), pragnie przekazać 

Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. 

Informacje zawarte w niniejszej  Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe 

zbiera i przetwarza Fundacja, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa 

w związku z ochroną danych osobowych. 

1. Fundacja zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym 

zostały zebrane. W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Instytut 

może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane: 

a) dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia; 

b) dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-

mail; 

c) dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Fundacji, w tym m.in. dane niezbędne 

do organizowania i wykonywania programu stypendialnego, dane o darczyńcach w związku  

z udzielonym wsparciem finansowym na rzecz Fundacji. 

2. Państwa dane pozyskaliśmy:  

a) bezpośrednio od Państwa lub  

b) od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: , 

a) w celach wskazanych w zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

b) wykonania i rozliczenia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

c) spełnienia przez Fundację obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. wystawienia i 

przesłania faktury za wykonane usługi, 

d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w szczególności 

w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, marketingu bezpośredniego, zapobiegania oszustwom, 

prowadzenia statystyk i analiz, kontroli wewnętrznej. 

4. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym 

momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Fundacja nie będzie 

mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie. 



 
 

5. W przypadku danych pozyskiwanych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy ich podanie jest 

konieczne dla osiągnięcia tego celu. Konsekwencją braku podania tych danych będzie uniemożliwienie 

nam kontaktu z Państwem w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy. 

6. Zapewniamy poufność Państwa danych osobowych. Niemniej jednak z uwagi na konieczność 

zapewnienia prawidłowego działania Fundacji, np. w zakresie struktury informatycznej, czy w bieżących 

sprawach dotyczących naszej działalności, Państwa dane mogą być przekazywane następującym 

kategoriom odbiorców:  

a) dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne i organizacyjne (np. kurierom, 

dostawcom usług teleinformatycznych, usług administracyjnych, usług księgowych etc.),  

b) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Fundację (np. zewnętrznej kancelarii 

prawnej),  

c) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa takich jak np. sądy 

lub organy administracji publicznej, gdy podmioty takie wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną 

podstawę prawną.  

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także okres niezbędny do ustalenia, realizacji, dochodzenia lub 

ochrony roszczeń związanych z umową wynikający z ogólnych terminów biegu przedawnienia roszczeń 

oraz okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji określonych kategorii danych. Dane mogą 

być również przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Fundacji.  

10. W zakresie przewidzianym prawem przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku, 

gdyby uznali Państwo, że przetwarzanie przez Fundację Państwa danych naruszało przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych. 


