
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, że: 

 

1. Administratorem danych jest: 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot 

 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez  

e-mail iodgdansk@caritas.gda.pl, tel. (58) 555 78 78 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 

Pana/Pani danych osobowych. 

 

3. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzamy w celu ewentualnego zawarcia umowy, informowania o zbiórce, 

prowadzenia i rozliczenia zbiórki. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda -  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

oraz ewentualne zawarcie i wykonanie umowy darowizny z Caritas Archidiecezji Gdańskiej – 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

jak również prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci ochrony przed 

ewentualnymi roszczeniami-  art. 6 ust. 1 lit f RODO 

 

4. Kategorie Twoich przetwarzanych przez nas danych 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: : imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, 

numer pesel, seria i numer dowodu osobistego adres do korespondencji , adres email, numer rachunku 

bankowego, wysokość darowizny, numer telefonu, dane o stanie zdrowia, dane o stanie finansowym, 

dane o sytuacji życiowej, inne dane ujawnione w dostarczanych przez beneficjentów dokumentach (np. 

faktury, rachunki dokumentujące wydatki), wizerunek  

 

5. Odbiorcy danych 

Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym 

je na jego zlecenie, wszystkim, którzy wchodzą na stronę internetową Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

w zakresie wyświetlanych informacji oraz w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji).  

 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw 

trzecich bądź organizacji międzynarodowych.  

 

7. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane 

Twoje dane będą przechowywane do 5 lat w rozumieniu prawa podatkowego po przekazaniu darowizny 

przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej lub w przypadku braku tejże darowizny do 5 lat w rozumieniu 

prawa podatkowego po zakończeniu umieszczenia informacji o prowadzonej zbiórce na stronie Caritas. 

 

8. Informacje o Twoich prawach 

Informujemy, że przysługują Pani/Panu: 

1) prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;  

2) prawo do sprostowania Twoich danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia Twoich danych osobowych; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

6) prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych; 

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadku gdy 



 

zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych; 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezes Urzędu Ochrony danych 

Osobowych. 

 

9. Informacja o dobrowolności podania danych 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia 

Pana/Pani udział w korzystaniu z ewentualnej pomocy uzyskanej poprzez przeprowadzenie zbiórki. 

Jednocześnie informuje, że nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym w zakresie 

profilowania Twoich danych osobowych. 

 

 

 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór niniejszych informacji oraz oświadczam, iż osobiście 

zapoznałem/am się z nimi w całości  

 

 

................................................................................................................................... 

własnoręczny podpis 


