
Klauzula informacyjna dla darczyńcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 uchyleniem 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, 

informuje Panią/Pana………………….………, zam. ………………..…………………, że:

1) Administrator Danych Osobowych   

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej z

siedzibą przy ul. ul. I Pułk Ułanów Krechowieckich 17, w Augustowie

(kod pocztowy: 16-300), tel.: 87 643 47 04, adres e-mail:

iod@spzzod.augustow.pl
2) Inspektor Ochrony Danych   

Krzysztof Bonisławski

adres e-mail: iod@spzzod.augustow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych 

podmiotu – na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w celu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych z 

Administratorem, na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody.

4) Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe

na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i 

wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT, 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania 

dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku 

danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania.

6) Będzie Pani/Pan mieć prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i 

prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do pisemnego żądania zaprzestania 

przetwarzania danych oraz do żądania ograniczenia ich przetwarzania.
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7) Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu).

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne ale podanie ich może być 

niezbędne do przyjęcia darowizny.

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma 

Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan

wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 

korespondencyjny bądź adres e-mailowy spzzod@gmail.com.

___________________________
                                        (data i podpis osoby otrzymującej informacje )
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