
 
 

KLAUZULE INFORMACYJNE 

przetwarzanie danych osobowych przez Polsko-Amerykańską Fundację Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie 
z siedzibą w Szubinie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 17/1, 89-200 Szubin, Polska 

KRS 0000780716, NIP 5581871264, REGON 383087694 
zwana dalej Fundacją. 

 
Niniejszym Fundacja – działając jako administrator danych osobowych w oparciu o stosowne normy prawa polskiego oraz europejskiego  
(w tym na podstawie rozporządzenia 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, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018, poz. 1000, dalej zwana „Ustawą”),   

– informuje o tym co następuje: 
I. podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy darowizny (w tym 

m.in. uzyskania przez Fundację przedmiotu darowizny, prowadzenia wewnętrznej ewidencji obiektów oraz Darczyńców, procesu archiwizacji 
danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych dla wewnętrznych celów statystycznych) a także – w przypadku wyrażenia takiej 
zgody – w celu uhonorowania przez Fundację oraz– w przypadku wyrażenia takiej zgody wobec artefaktów oraz dóbr niematerialnych – 
oznaczania przedmiotu Darowizny przez Fundację imieniem i nazwiskiem osoby Darczyńcy; 

II. podane przez Pana / Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Polsko-Amerykańską Fundację Upamiętnienia Obozów Jenieckich w 
Szubinie z siedzibą w Szubinie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 17/1, 89-200 Szubin Polska, KRS 0000780716, NIP 5581871264, REGON 
383087694; 

III. uzyskane przez Fundację dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego zawarcia i wykonania umowy 
Darowizny oraz prowadzenia ewidencji obiektów, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wyżej 
wymienionych tytułów; 

IV. przysługuje Panu / Pani prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
d) przenoszenia danych osobowych, 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

V. w każdej chwili przysługuje Panu / Pani prawo do: 
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że powyższe nie wpływa na zgodność z prawem dokonanego 

uprzednio w oparciu o obowiązujące normy przetwarzania danych osobowych; 
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że ich przetwarzanie może być kontynuowane w 

przypadku zaistnienia ku temu prawnie uzasadnionych podstaw (tj. w sytuacji gdy będą za tym przemawiały bądź nadrzędne interesy, 
prawa lub wolności Darczyńcy, bądź też w sytuacji gdy dane osobowe będą niezbędne Fundacji celem ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia, obrony roszczeń lub wywiązania się przez Fundację z obowiązków spoczywających na Fundacji z mocy prawa); 

VI. Pańskie / Pani dane osobowe: 
a) mogą być celem zawarcia i wykonania Umowy Darowizny a także prowadzenia wewnętrznej ewidencji obiektów i Darczyńców 

udostępnione osobom, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie 
zasad przetwarzania, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi księgowe, usługi prawne, usługi analityczne, dostawcom 
systemów informatycznych oraz usług informatycznych, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji 
płatności, operatorom pocztowym i kurierom w zakresie realizowania przez nich zleconych usług, organom władzy publicznej uprawnionym 
do otrzymania Pana/Pani danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

b) nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, 
c) nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a także że decyzje w ich przedmiocie nie są objęte profilowaniem, 
d) nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

VII. z Inspektorem Danych Osobowych Fundacji można kontaktować się e-mailowo (office@szubinpowcamps.org), listownie (Polsko-Amerykańska 
Fundacja Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie) lub telefonicznie ((+48) 52 307 09 95). 


