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Informacja 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Fundacji Wolność od Religii 

(wydana na podstawie art. 13 i 14 RODO) 

DLA DARCZYŃCY 

* 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Wolność od Religii, ul. Fryderyka 

Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin, NIP: 7123267431, KRS: 0000403073, REGON: 061356560. 

2. W ramach przetwarzania przez Fundację Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani 

uprawnienia do: 

▪ dostępu do jego danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

oraz przenoszenia; 

▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania danych niezgodnie 

z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

3. Fundacja przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu Pani/Pana prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i dokumentacji podatkowej Fundacji. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku 

odmowy podania danych Fundacja nie będzie mogła realizować swoich zadań ustawowych 

dotyczących sprawozdawczości z otrzymywanych wpłat - tytułem darowizny. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (w skrócie: 

„RODO”) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz w zw. z 

art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również wykonujące obsługę księgowo-

rachunkową Fundacji na podstawie zawartych umów powierzenia danych, o których mowa w 

art. 28 ust. 3 RODO. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

8. Fundacja nie stosuje wobec Pana/Pani danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w Fundacji co do zasady przez okres obejmujący 

wymagany dla przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów 

prawa, jak również okres obejmujący terminy przedawnienia, wynikające z przepisów Kodeksu 

cywilnego i Ordynacji podatkowej, nie dłużej jednak, niż przez okres niezbędny do celów, dla 

których dane są przetwarzane. 


