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Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

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,  

informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego z siedzibą w Toruniu 

przy ul. Grudziądzkiej 5/7 (NIP: 956 226 05 73) (dalej: Fundacja). 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) związanych z prawidłowym wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) związanych z obowiązkami prawnymi (np. podatkowymi) oraz jeżeli dotyczy obowiązkiem 

ewidencjonowania liczby przepracowanych godzin (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c) związanych z obsługą, dochodzeniem i obroną w razie ewentualnych roszczeń, odszkodowań,  

w tym roszczeń pomiędzy Fundacją a Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane, podmiotom dostarczającym 

lub utrzymującym infrastrukturę IT Fundacji, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Fundacji  

usługi prawne, usługi księgowe, usługi pocztowe oraz innym podmiotom, którym Fundacja w celu wykonywania 

praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), 

a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądom, 

organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę 

prawną.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Fundację w formie 

papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu 

wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, 

że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Fundację, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe 

nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których 

zachowania zobowiązana jest Fundacja, 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, 

że nie dotyczy to przypadków, w których Fundacja posiada uprawnienie do przetwarzania danych 

na podstawie przepisów prawa, 

e) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie 

cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie 

przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres Fundacji  

art. 17 RODO 
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6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów, o których mowa w pkt. 2) jest dobrowolne, jednak 

niepodanie danych, o których mowa w lit a i b będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji 

umowy. 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego 

przetwarzania danych osobowych. 

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt 

pod adresem mailowym: kontakt@faj.org.pl lub adresem korespondencyjnym: Fundacja Aleksandra 

Jabłońskiego, Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, z dopiskiem „RODO”. Możliwy jest również kontakt telefoniczny: 

+48 575 180 509. 

 

Zapoznałam/-em się: 

 

…………………………………………………..…………… 

podpis Zleceniobiorcy/Wykonawcy 


