
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

DARCZYŃCÓW STOWARZYSZENIA ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA 
 

Drogi Darczyńco, pragniemy Cię poinformować, że administratorem Twoich danych 

osobowych jest Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza, ul. Leśna 37, 41-706 Ruda 

Śląska, NIP: 641-21-85-130, KRS 0000013532. 

Twoje dane przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

- zawarcia i realizacji umowy darowizny, na podstawie Twojej zgody 
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (sprawozdawczość, 
rachunkowość) 

- prowadzenia korespondencji (np. podziękowania, sprawozdania, 
zaproszenia), na podstawie Twojej zgody 

- w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnym uzasadnionym 
interesem. 

 
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: 
- wykonanie umowy 
- udzielona zgoda. 
 
Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy: 
- imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego. 
 
Odbiorcami danych osobowych będą: 
- podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (podmioty prowadzące 
obsługę księgową, utrzymania systemów informatycznych) 
- upoważniony personel Stowarzyszenia, pouczony i poddany obowiązkowi  
zachowania tajemnicy 
- podmioty publiczne w związku z ewentualnymi działalniami kontrolnymi  
i  postępowaniami na podsatwie przepisów prawa.  
 

Stowarzyszenie będzie przetwarzało dane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego 
dane zostały zebrane. W szczególności dane osobowe będą przechowywane przez 
Stowarzyszenie przez cały okres trwania relacji umownej, a także po jej wygaśnięciu, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych w zakresie imienia i nazwiska adresu, numeru rachunku 

bankowego, uniemożliwia realizację ww. celów. 



W konkretnych przypadkach poszczególne dane będą mogły być pozyskiwane 

również u osób trzecich (banki). 

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

dokonano przed ich cofnięciem.  

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do: 

- uzyskania potwierdzenia istnienia swych danych osobowych i uzyskania 

dostępu do tych danych (prawo dostępu) 

- aktualizacji, modyfikacji i/lub sprostowania swoich danych osobowych (prawo 

do sprostowania) 

- usunięcia lub ustalenia ograniczeń w zakresie przetwarzania danych 

osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem, w tym danych, 

przetwarzanie których nie jest już konieczne w związku z celami, dla których 

zostały zgromadzone lub były przetwarzane w inny sposób (prawo do bycia 

zapomnianym i prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania) 

- zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania (prawo sprzeciwu) 

- wycofania wcześniej wyrażonej zgody, jeśli istnieje, bez uszczerbku  

dla zgodności z prawem przetwarzania w oparciu o taką zgodę 

- otrzymania elektronicznej kopii swych danych, które zostały dostarczone 
administratorowi danych w ramach umowy i przekazania takich danych  
do innego administratora (prawo do przenoszenia danych). 

 
Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres 

pocztowy Stowarzyszenia (ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, skr. poczt. 28,  

z dopiskiem: „ADO”) lub na adres elektroniczny – ado@nereusz.pl.  

 
Drogi Darczyńco, przekazując darowiznę, wyrażasz jednocześnie zgodę na 

przetwarzanie Twoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres w celu 

prowadzenia korespondencji (np. podziękowania, sprawozdania, zaproszenia). 

  

 


