
 
 

KLAUZULA INFORACYJNA w zakresie działalności gospodarczej Fundacji  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Puk Puk w Woli (43-225) przy            

ul. Wiślanej 15 telefon 665 620 002, 501 484 155 email: biuro@fundacjapukpuk.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Fundacji Puk Puk w celu wykonywania niżej             

wymienionych celów w zakresie działalności gospodarczej Fundacji: 

a) w celu zawarcia umowy w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana takiego           

zamiaru, a następnie w związku z wykonaniem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1              

lit. b RODO, 

b) w celu ewentualnego zabezpieczenia, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed         

roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, nawet po         

zakończeniu świadczenia usług na Pani/Pana rzecz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f              

RODO, 

c) w celu stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania naszych produktów         

lub usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, nawet po zakończeniu           

świadczenia usług na Pani/Pana rzecz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO, 

d) w celu stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania naszych produktów         

lub usług, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 6            

ust. 1 lit. a RODO, 

e) w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji         

podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z                   

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

f) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i         

społeczną oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Fundacji, w         

tym marketingu. 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania          

danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni        

pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych       

oraz podmioty uczestniczące w realizacji celów wymienionych w pkt. 2 związanych           

z działalnością gospodarczą Fundacji Puk Puk takie jak: biuro rachunkowe, zarządcy           

nieruchomości, notariuszowi, operatorowi pocztowemu lub firmom kurierskim,       

str. 1 
 

mailto:biuro@fundacjapukpuk.pl


 
właściwym organom podatkowym i innym uprawnionym organom administracji        

rządowej i samorządowej, a także organom wymiaru sprawiedliwości i innym          

uprawnionym instytucjom, przy czym przekazywać możemy wyłączenie minimalny        

zakres informacji i jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji            

międzynarodowej. 

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w trakcie realizowania           

danej korespondencji a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy              

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Posiada Pani/Pana prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, (szczegóły w art.             

17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych            

(szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do             

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem           

przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a           

nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych          

danych). 

b) wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych           

Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych         

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa a ich podawanie jest           

obowiązkowe. Jednakże w niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być          

dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów w pkt.2. 

8. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem         

sprawy bez rozpatrzenia. 

9. Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz wersjach papierowych,          

jednakże nie będą poddawane profilowaniu. 
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