
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy  

ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, KRS 0000050905. 
 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail daneosobowe@wiosna.org.pl lub pisemnie na adres administratora. 
 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w ramach programu 
SZLACHETNA PACZKA oraz projektów realizowanych w ramach tego programu, dotyczących pomocy 
osobom oraz rodzinom potrzebującym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych 
zwykłych, oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO w zakresie danych szczególnej kategorii.  
 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty biorące udział w realizacji programu 
SZLACHETNA PACZKA, m.in. pośredniczące w przekazaniu niniejszej zgody, dostawcy usług IT itp. 
 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch edycji programu (tj. w roku 2021 i 
2022) lub do momentu wycofania przez Państwa zgody.  
 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody. 
 

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 
przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu w 
ramach programu SZLACHETNA PACZKA– bez podania danych osobowych nawiązanie kontaktu nie 
będzie możliwe. 
 

9. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). 
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji 
wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie 
określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG 
co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Ewentualne przekazywanie nastąpi 
wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w Rozdziale V RODO, w tym w 
oparciu standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c 
RODO. Więcej informacji w tym zakresie można pozyskać pod adresem: daneosobowe@wiosna.org.pl. 
  

10.  Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani 
profilowania. 
 


