
 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla KONTRAHENTA 

 

W związku z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 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... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zgodnie  

z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, informujemy, że  

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:  

     Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”: 90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r  9, 

     NIP 729-17-34-146;  REGON 471279394;  KRS 0000 165702 

     Kontakt z Administratorem: telefoniczny 42 661 80 52; e-mail: fundacja@krwinka.pl 

 

2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych; kontakt: e-mail: inspektor.od@krwinka.pl 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO; prowadzenia 

ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości; prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora                  

(w przypadku ewentualnych sporów), którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora - art. 6 

ust. 1 lit. f RODO.  

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie i niewyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie może wiązać się z odmową realizacji umowy przez Administratora. 

5. Następuje powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyłącznie podmiotom uprawnionym  

do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnionym 

pracownikom/współpracownikom Administratora i podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy, 

dostawcom usług technicznych i organizacyjnych;  

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia realizacji umowy;  dane osobowe 

związane z wszelkimi rozliczeniami przechowywane będą w dokumentacji księgowej i podatkowej przez okres 

zgodny z przepisami prawa; w przypadku ewentualnych roszczeń dane przechowywane będą przez okres 

przedawnienia roszczeń, wynikających z kodeksu cywilnego. 

 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej; 

 

8. Uprawnienia:  
 

1) ma Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania lub usunięcia,  

a także ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania w dowolnym czasie 

udzielonej zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

2) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Głównego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

 

9. Fundacja nie stosuje automatycznych systemów podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

10. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, kontakt e-mail: inspektor.od@krwinka.pl 
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