
INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja AQQ  z siedzibą  

w Witkowie 62-230 przy ul. Strzałkowskiej 24a, NIP: 7842493857 

 

KTO JEST OSOBĄ KONTAKTOWĄ U OPERATORA? 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można 

kontaktować się z Fundacją AQQ 

 ul. Strzałkowska 24a, 62-230 Witkowo 

tel : 504226125,  fundacja.aqq@wp.pl 

 

JAKI JEST SENS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA 

PRAWNA TEGO PRZETWARZANIA? 

CEL PRZETWARZANIA : PODSTAWA PRAWNA: 

 

 Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia  

 Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych. 

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

 Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora danych w tym w szczególności 

związanych z ciążącymi na administratorze obowiązkami wynikającymi  

z ustawy z dnia 16 lipca 2004 (tekst jednolity z dnia 15 września 2017 Dz.U.  

z 2017 r. poz. 1907). art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 

 Prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów 

księgowych. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 

 Wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji w szczególności w związku  

z wykonywaniem ciążących na administratorze obowiązków. 

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako 

prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie 

odpowiedniej obsługi klientów 
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JAK SĄ POZYSKIWANE DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa. 

 

CZY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU INNYM NIŻ CEL,  

W KTÓRYM DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZEBRANE? 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane. 

 

CZY DANE OSOBOWE SĄ/LUB BĘDĄ UDOSTĘPNIANE POZA UNIĘ 

EUROPEJSKĄ? 

Dane osobowe nie będą udostępniane poza Unią Europejską 

 

PRZEZ JAKI OKRES CZASU BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE? 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas związania 

stron umową o świadczenie usług określonych umową. 

Dane na potrzeby rachunkowości  ze względów podatkowych przetwarzamy przez  

5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 

podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane  

lub poddawane anonimizacji. 

 

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE? 

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa 

dane osobowe mogą być 

przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

 dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie 

rachunkowości, 

 dostawcom usług prawnych celem realizacji usług prawniczych, 

 podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, 

 organom administracji publicznej i samorządowej lub podmiotom 

wykonującym zadania z zakresu administracji 

 publicznej, jeżeli przekazanie danych osobowych wynika z obowiązków 

nałożonych na administratora przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa, 



 organom ścigania i Sądom, w przypadkach i na zasadach przewidzianych  

w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, 

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ 

PRZETWARZANE? 

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo 

skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego 

administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM,  

LUB WARUNKIEM DOKONANIA/PRZYGOTOWANIA CZYNNOŚCI? 

Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem 

w zakresie jego działalności, jest pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca 

Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji  

w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych 

osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być warunkiem 

dokonania/przygotowania czynności. Również ze względów rachunkowych czy 

podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa 

danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem 

ustawowym. 

 

CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH 

PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA 

DANYCH? 

Niepodanie danych może skutkować odmową dokonania/przygotowania czynności  

z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych  

czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością 

wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz. 

 



CZY JEST STOSOWANE ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  

W TYM PROFILOWANIE? 

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym profilowania. 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZEKAZANIA INFORMACJI: 

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) (Dz.U. L 119  

z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem__ 

 

 

 

 

Zapoznałem (zapoznałam ) się z informacją: 

 


