OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych
osobowych w związku z przekazaniem ich Fundacji Wspólnota Gdańska.
Kto jest
administratorem moich
danych?
Z kim mogę się
skontaktować w
kwestiach związanych z
przetwarzaniem moich
danych osobowych?
Jaki jest zakres
przetwarzanych przez
Fundację moich danych
osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby
uczestnictwa w działaniach statutowych i działalności gospodarczej jest
Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-320) ul. Opata Jacka
Rybińskiego 25 (dalej jako „Fundacja”)
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych przez Fundację możesz skontaktować się z naszym
Administratorem Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail:
daneosobowe@wspolnotagdanska.pl
W pierwszej kolejności potrzebujemy Twoich danych, jeśli zgłaszasz chęć
współpracy w jakichkolwiek działaniach Fundacji. W tym celu potrzebujemy
minimum Twoich danych: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres
zamieszkania, e-mail oraz numer telefonu.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako Fundacja w celu realizacji wspólnych działań i bieżącego
informowania Cię o naszych działaniach. Rozumiemy przez to:
Cel przetwarzania
Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem
świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszeniem do
udziału w projektach poprzez rejestrację internetową,
jak również w naszej siedzibie.
Realizacja Twojego prawa jako naszego beneficjenta,
np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia.
Utrzymanie kontaktu z Tobą pod podanym przez
Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np.
potwierdzić udział bądź rezygnację z udziału
warsztatach, wykładach, wydarzeniach, projektach
Fundacji.
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą
mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu
prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i
tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.
Jako Fundacja prowadząca działalność gospodarczą
prowadzimy także księgi rachunkowe oraz mamy
obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za
wykonane usługi, co wiąże się z koniecznością
przetwarzania Twoich danych osobowych.
Czy moje dane przetwarzane są w jeszcze jakiś sposób?

Podstawa prawna
(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz
na końcu formularza)
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO, jako tzw.
prawnie uzasadniony interes administratora,
którym jest dochodzenie naszych roszczeń i
obrona naszych praw.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono
na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych
beneficjentów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas
otrzymujesz.
Komu przekazywane są moje dane osobowe?
Jako Fundacja dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam
odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach
dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako
beneficjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług zaopatrujących Fundację w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,
umożliwiające udzielanie Ci świadczeń (np. Biuro Rachunkowe, Obsługa informatyczna).
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Fundację w dochodzeniu
należnych roszczeń (w szczególności kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej).
W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa
informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
3. osobom upoważnionym przez Ciebie.
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?
Nie.
Jak długo przechowywane są moje dane?
Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je
zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego
przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu
przetwarzania.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych
przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek
podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane
anonimizacji.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
odmową współpracy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek
prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością
wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.
Jakie mam prawa?
Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je
również sprostować, przenosić, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także
skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Fundacji sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z

któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez e-mail:
daneosobowe@wspolnotagdanska.pl
Fundacja w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych
w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać
przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę
zgłoszonych żądań. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej
tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Aktualizacje obowiązku informacyjnego
Obowiązek Informacyjny wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług, uprawnieni
jesteśmy do jego modyfikacji.
Nowa wersja publikowana będzie na naszej stronie internetowej www.wspolnotagdanska.pl
Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z
usług.
Definicje i skróty
RODO - Rozporządzenie 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.

