
 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla PODATNIKA 

 

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 przetwarzane będą w celach kontaktowych z Administratorem, na postawie art. 6       

ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnej, odrębnej zgody udzielonej w formularzu PIT złożonym we właściwym 

Urzędzie Skarbowym. 

 

4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe,  

inne dane zawarte w polu „cel szczegółowy” w formularzu PIT złożonym przez Panią/Pana we właściwym 

Urzędzie Skarbowym; Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Urząd Skarbowy 

Łódź – Śródmieście mieszczący się przy ul. Dowborczyków 9/11, 90-019 Łódź. 

 

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

uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;  

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od otrzymania danych z Urzędu Skarbowego, 

lub do momentu odwołania zgody. 

 

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

 

8. Uprawnienia:  

 

1) ma Pani/Pan 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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