
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW FUNDISINGU 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej: „RODO”) Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w 
Warszawie (00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14,  

2. Inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Pan Andrzej Antoń adres 
Email: iod@pck.org.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a. dla celów obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazywanych na rzecz PCK w 
zakresie niezbędnym do wykonania umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO); 

b. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na 
podstawie Artykułu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora jest realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i 
statystycznych oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.  

4. Udostępnienie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie imienia, 
nazwiska oraz adresu email niezbędne do przekazania darowizny.  

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne i inne podmioty - w 
przypadkach określonych przepisami prawa oraz podmioty działające na zlecenie 
Administratora i współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi płatności i obsługi 
informatycznej Administratora; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń 
przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego wynikających z uczestnictwa 
w szkoleniu.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Posiada 
Pani/Pan także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w 
Rozporządzeniu Ogólnym. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i 
wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana 
wpływa. 
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