
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
 
1. Fundacja św. Jana Bożego z siedzibą w Łodzi (93-357) przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 

NIP:  7292437278, REGON: 472348826, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym 
dalej: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail fundacja@fonifratrzy.lodz.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO – prawnie uzasadniony cel Administratora, jakim jest rozpatrzenie wniosku i udzielenie 
pomocy finansowej, zgodnie ze statutem Fundacji, a także art. 9 ust. 2 lit. a) i lit. d) RODO. 

4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane 
dotyczące stanu zdrowia, dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, przekazane 
przez osoby, które w Pani/Pana imieniu występują o udzielenie wsparcia finansowego 
np.  opiekunowie prawni. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane: 

 podmiotom,  którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

 fundacjom, stowarzyszeniom, których jest Pan/Pani podopiecznym; 

 podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na mocy 
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających ochronę danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora co najmniej przez okres 
rozpatrzenia wniosku o  udzielenie wsparcia finansowego, nie dłużej, niż 3 miesiące. W przypadku 
udzielenia wsparcia finansowego - przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa – 
art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.  U. z 2018 r., 
poz. 395 z późn. zm.). 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania; 
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów Administratora. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w  formie profilowania. 
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