
Obowiązek informacyjny

w zakresie procedury przetwarzania danych osobowych, 
zgodnie z art. 13 i 14 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”

1. Oznaczenie administratora danych osobowych

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Łanowa” z siedzibą w Krakowie [wpisane 
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000126310, NIP: 676 207 41 70, REGON: 351 452 470, adres 
siedziby: ul. płk. Francesco Nullo 42/67, 31-543 Kraków (dalej: „Stowarzyszenie”)] – uprzejmie 
informuje, że w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 7 RODO jest administratorem danych osobowych 
danych osobowych osób fizycznych będącymi darczyńcami (realizującymi wpłaty na rzecz 
Stowarzyszenia), w szczególności w zakresie danych osobowych, które są udostępniane w celu 
dokonania wpłat (w formie przelewów bankowych wykonywanych za pomocą usług bankowości 
elektronicznej, w tym w ramach innych systemów płatniczych, za pomocą których darczyńca realizuje 
wpłaty na rzecz Stowarzyszenia, w tym serwisu internetowego prowadzonego pod adresem 
patronite.pl); przy czym, zależnie od przyjętej interpretacji, Stowarzyszenie może być również 
podmiotem przetwarzającym dane osobowe wskazanych wyżej podmiotów, zgodnie z przepisem art. 4 
pkt 8 RODO. Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować również za pomocą poczty elektronicznej, 
adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: kontakt@lanowa.org. 

2. Informacje o braku ustanowienia inspektora ochrony danych osobowych

Stowarzyszenie nie ustanowiło w swojej strukturze organizacyjnej inspektora ochrony danych 
osobowych.

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania danych osobowych, a 
także informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub 
umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest 
zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe darczyńców w postaci imienia, nazwiska oraz adresu 
zamieszkania (jeśli został podany), które są podawane przez darczyńców w związku z wpłatami 
realizowanymi na rzecz Stowarzyszenia w ramach przelewów bankowych i innego rodzaju wpłat 
realizowanych przez systemy elektroniczne. W związku z powyższym – wskazane wyżej dane 
osobowe są przetwarzane w celu możliwości otrzymywania powyższych wpłat, bowiem bez ich 
podania dany darczyńca nie mógłby wykonać wpłaty w ramach danego systemu bankowego lub 
innego systemu płatniczego. Zatem podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający 
realizację płatności, 
w konsekwencji dany darczyńca jest zobowiązany do podania danych osobowych w takim zakresie 
w jakim wymaga tego dany bank (system bankowy) przy realizacji płatności na rzecz Stowarzyszenia 
(oraz jaki darczyńca poda, gdy brak takowego wymogu w zakresie wykonania płatności), względnie 
w zakresie w jakim wymaga tego innego rodzaju system płatniczy, za pomocą którego darczyńca 
realizuje wpłaty na rzecz Stowarzyszenia.



4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, w tym prawnie uzasadniony interes 
administratora

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – to jest 
prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, bowiem bez możliwości przetwarzania danych 
osobowych związanych z realizowanymi wpłatami na rzecz Stowarzyszenia, darczyńcy nie mogliby 
wykonać określonej wpłaty w ramach danego systemu bankowego lub innego.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi również przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
– bowiem przetwarzanie jest niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających z wpłat 
wykonywanych przez darczyńców, które stanowią darowizny w rozumieniu właściwych przepisów 
Kodeksu cywilnego. 

Nadto podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. c) ROD) – 
bowiem przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Stowarzyszeniu (jako administratorze danych osobowych), bowiem podania danych osobowych przez 
darczyńców wymagają właściwe w tym zakresie regulacje wynikające z przepisów prawnych 
wiążących banki (i inne systemy płatnicze), w tym bank, który prowadzi rachunek bankowy 
Stowarzyszenia, na który są dokonywane wpłaty.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy biura rachunkowego obsługującego Stowarzyszenie 
w zakresie rozliczeń finansowych, w tym samo biuro rachunkowe, a także Bank prowadzący rachunek 
bankowy Stowarzyszenia, na który realizowane są wpłaty.

6. Informacje w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej

Stowarzyszenie nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. Przy czym – z najdalej posuniętej ostrożności 
Stowarzyszenie wskazuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (względnie 
organizacji międzynarodowej) w ramach wewnętrznego systemu organizacyjnego banku, w którym 
Stowarzyszenie posiada rachunki bankowe (na które darczyńca realizuje wpłaty), względnie w ramach 
wewnętrznej struktury podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie serwisu internetowego 
patronite.pl, innych serwisów płatniczych, za pomocą których dany darczyńca realizuje wpłaty na 
rzecz Stowarzyszenia.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, 
kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym będą widnieć w ramach systemu 
bankowego Banku, który prowadzi rachunki bankowe Stowarzyszenia, zatem będzie to zależne od 
uwarunkowań związanych z działaniem systemu bankowego, do którego Stowarzyszenie posiada 
dostęp, a także zależne od uwarunkowań innych systemów płatniczych, za pomocą których dany 
darczyńca realizuje wpłaty na rzecz Stowarzyszenia. Dane osobowe mogą być przechowywane przez 
dłuży okres niż wskazany powyżej – jeżeli będzie to niezbędne w szczególności z uwagi na obowiązki 
archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń lub obrona przed zgłaszanymi roszczeniami.

8. Informacje w przedmiocie możliwych żądań kierowanych do Stowarzyszenia

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie ma prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (przy zaistnieniu określonej przesłanki z 
przepisu art. 17 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem dalszych postanowień zawartych w przepisie art. 17 



RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO). Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając 
wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: kontakt@lanowa.org. 

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwe złożenie skargi na 
Stowarzyszenie do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
adres powyższego organu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Informacje w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o 
profilowaniu; a także informacje o źródle pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Stowarzyszenie informuje, że dane osobowe darczyńców pochodzą z systemu bankowego Banku, 
w którym Stowarzyszenie posiada swoje rachunki bankowe, a także mogą pochodzić z innych 
systemów płatniczych (np. serwis patronite.pl), za pomocą których dany darczyńca realizuje wpłaty na 
rzecz Stowarzyszenia.


