
Przetwarzanie danych osobowych osób przekazujących darowizny online na rzecz 
Stowarzyszenia Promocji Kultury i Nauki. 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 (dalej „RODO”). Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki          
udostępnia poniższe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Pana/Pani danych        
osobowych w związku z realizacją darowizn online przez stronę www.filtrowa.waw.pl. 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki z siedzibą           
w Warszawie przy ul. Filtrowej 27, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji            
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki         
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000204322, NIP 5261697669. 

W jaki sposób można się skontaktować ze Stowarzyszeniem, aby uzyskać więcej           
informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych? 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych należy          
się kontaktować drogą elektroniczną na adres przyfiltrowej27@gmail.com lub pocztą         
tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia Promocji Kultury i Nauki (ul. Filtrowa 27,            
02-057 Warszawa). 

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Stowarzyszenie         
Promocji Kultury i Nauki? 

Dane osobowe uzyskane przy przekazywaniu darowizny online będą przetwarzane tylko i           
wyłącznie na potrzeby obsługi płatności. 

Jakie kategorie danych przetwarza Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki przy          
realizacji darowizn online? 

Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko,        
adres poczty elektronicznej. 
 
Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe? 
 
Pana/Pani dane osobowe będą zbierane tylko do użytku wewnętrznego Stowarzyszenia i nie            
będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym. 

 

 

http://www.filtrowa.waw.pl/
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Jak długo Stowarzyszenie będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe? 

Dane będą przechowywane przez cały okres działalności Stowarzyszenia chyba, że osoba           
zainteresowana wniesie o ich ograniczenie przetwarzania w części lub całości. 

Jakie Pani/Pan ma prawa w związku ochroną danych osobowych? 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Promocji Kultury i           
Nauki, mają prawo: 

1. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane,           
informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, ich odbiorcach         
oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora, 

2. żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych oraz ograniczenia ich         
przetwarzania, 

3. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17            
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, 

4. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi w procesie realizacji darowizny         
online, 

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na               
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania), 

6. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących        
ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której           
dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie. 

Czy Stowarzyszenie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób zautomatyzowany         
(w tym poprzez profilowanie) w sposób, który wpływa na Pani/Pana prawa? 
 
Nie przetwarzamy Pana/Pani danych w sposób wpływający na Państwa prawa. 
 
W jaki sposób Stowarzyszenie otrzymało Pana/Pani dane osobowe? 
 
Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki otrzymało Pana/Pani dane osobowe podczas          
obsługi darowizny online złożonej dobrowolnie przez serwis płatniczy Dotpay. 


