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Załącznik 6 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  
oraz ich przetwarzania w ramach Akcji „Fundusz Rozwoju Lokalnego” 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 

1000), art. 13 ust. 1 i 2 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”), informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego 

z siedzibą w Zawierciu (kod: 42-400) ul. Zaparkowa 23; telefon: 32 494 13 19;  

e-mail: crl@crl.org.pl; NIP: 649-226-11-45; REGON: 241300267; KRS: 0000 332 814. 

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku 

z udziałem w Akcji „Fundusz Rozwoju Lokalnego” polegającej na realizacji działań zgodnych 

z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obejmujących swoim zakresem 

pozyskiwanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Dane są niezbędne do 

zawarcia i realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b  RODO. 

2) Dane będą zbierane w celu zawarcia i realizacji umowy związanej z przekazaniem oraz 

rozliczeniem środków uzbieranych w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

a) Przetwarzamy Twoje dane (imię, nazwisko, pesel, adres email, adres korespondencyjny i 

numer telefonu) w celu wykonania i na podstawie umowy (uczestnictwa, darowizny), gdy ją 

zawarliśmy bądź wniosku do umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) Przetwarzamy Twoje dane (imię, nazwisko) w celu realizacji przelewu bankowego w ramach 

umowy darowizny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy CRL oraz osoby lub 

podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo do wglądu lub 

kontroli; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy 

uczestnictwa w  Akcji „Fundusz Rozwoju Lokalnego”; 

7) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związany 

z przekazaniem oraz rozliczeniem środków uzbieranych w ramach 1% podatku dochodowego od 
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osób fizycznych, konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają prawidłowe 

przekazanie  środków; 

8) Zgodnie z RODO posiada Pani/Pan: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych dostępny jest kontakt poprzez: 

 pocztę elektroniczną: crl@crl.org.pl; 

 pisemnie na adres siedziby Administratora. 
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