
INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH DANE 
ADMINISTRATORA DANYCH  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila, ul. 

Stilonowa 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 599 10 88 813, REGON 210242775, które 
odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz 
obowiązującymi przepisami.  
 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  

Inspektorem ochrony danych jest Arkadiusz Wiśniewski. Można się z nim skontaktować 
telefonując pod numer +48 787 956 313, pisząc list na adres Administratora lub mail na 

adres: iod@hospicjum-gorzow.pl  

Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym 
ustaleniu terminu.  

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH  

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:  

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z 
prowadzeniem działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o 
stowarzyszeniach, księgowych i podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

- na podstawie zgody w celach informowania o działaniach Administratora (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, 
JEŻELI ISTNIEJĄ  
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są: 
- upoważnieni pracownicy Administratora danych,  

- Inspektor Ochrony Danych, 

- dostawca oprogramowania do wykonywania darowizn w formie elektronicznej, 

- organy administracji publicznej w tym sąd rejestrowy,  
- organy kontroli skarbowej,  

- uprawnione do tego organy administracji publicznej sprawujące nadzór nad realizacją 
zadań przez Stowarzyszenie,  

- informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego.  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, informujemy, że nie przekazujemy 

ich do Państwa trzeciego.  
 

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO 
MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU 

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym dokonano darowizny.  
 

mailto:iod@hospicjum-gorzow.pl


DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH  

Dane podawane w ramach dokonywania darowizn na podstawie portalu Przelewy24  

Dane obowiązkowe:  
- imię i nazwisko,  
- adres e-mail.  

Dane podawane dobrowolnie w celu przetwarzania ich przez Administratora danych w 

celach statutowych:  

- imię i nazwisko,  
- adres zamieszkania.  

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:  

- dostępu do swoich danych,  

- sprostowania danych,  

- usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;  
- ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach 
prawnych,  

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

- przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych,  
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez Państwa 
zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych 
odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.  
 

PROFILOWANIE 

W oparciu o dane osobowe darczyńców Administrator nie będzie podejmował wobec nich 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 
 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności 
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

 

  


