Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - darczyńcy
I. ADMINSITRATOR
Administratorem danych osobowych jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu, ul.
Forteczna 35-37, 87-100 Toruń (dalej: Fundacja). Z administratorem można się kontaktować na adres
email: kontakt@fundacjaneuca.pl bądź pisemnie: ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy darowizny zgodnie z
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (dalej: „RODO”).
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
1. W zakresie podjęcia działań związanych z dążeniem do zawarcia, a następnie zawarciem i
realizacją umowy darowizny, której stroną jest osoba fizyczna – dane osobowe przetwarzane
są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
2. W zakresie podjęcia działań związanych z dążeniem do zawarcia, a następnie zawarciem i
realizacją umowy z podmiotem niebędącym osobą fizyczną – w szczególności posiadający
osobowość prawną lub będącym ułomną osobą prawną, dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO a uzasadnionym interesem administratora będzie możliwość
zawarcia i realizacji umowy, w tym kontakt w sprawie zawarcia oraz jej wykonania,
3. W zakresie rozliczeń księgowo-podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na administratora, w szczególności
wynikających z prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej,
4. W zakresie obsługi, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń - art. 6. ust. 1 lit. f ) RODO, a
uzasadnionym interesem administratora będzie zachowanie dowodów do ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
III. ŹRÓDŁO DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana
przy zawieraniu umowy lub zostać udostępnione przez Darczyńcę, z którym łączy Panią/Pana umowa
o pracę lub umowa cywilnoprawna. W związku z realizacją umowy, administrator będzie przetwarzał
Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie, w szczególności służbowe dane teleadresowe (takie
ja imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko służbowe).
Przetwarzanie danych osobowych przez administratora wynika z zawartej pomiędzy Stronami umowy
darowizny.
IV. ODBIORCY DANYCH
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi z zakresu księgowości, IT, obsługi prawnej –
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. obowiązywania umowy,
b. do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,

c. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
d. do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRWA
1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Uprawnienie to dotyczy danych
przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit
f) RODO.
3. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego
administratora, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKRGI
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH (W TYM PROFILOWANIU)
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
XI. INFORMCJA O DOBROWOLOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy darowizny. W
przypadku przetwarzania przez administratora danych osobowych pracowników/współpracowników
darczyńcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, ich przetwarzanie przez administratora wynika z
zawartej pomiędzy stronami umowy darowizny.

