Klauzula Informacyjna dla osób przekazujących darowizny na rzecz Sieci Obywatelskiej Watchdog
Polska
• Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą pod
adresem: ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa (dalej jako: Stowarzyszenie).
 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (darowizny)
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. wywiązanie się z obowiązków prawnych, w tym rachunkowych i
podatkowych przez nasze Stowarzyszenie
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. W tym przypadku chodzi o
przesłanie podziękowania za okazane wsparcie.
 Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia,
wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych. Masz również prawo do żądania
od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia. W tej sprawie pisz do
nas na adres: biuro@siecobywatelska.pl
 Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Dane będą przekazane do przetwarzania:








o pracownicom i pracownikom Stowarzyszenia mającym dostęp do systemu, w którym
rejestrujemy wpływające darowizny (CiviCRM),
o pracownicom i pracownikom Stowarzyszenia, którzy prowadzą wewnętrzne budżety
Stowarzyszenia,
o podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych, spraw kadrowopłacowych oraz prac pomocniczo-księgowych,
o firmie IT, które wspiera działanie systemu, w którym rejestrujemy wpływające darowizny
(CiviCRM),
o firmie PayPro S.A., która prowadzi portal przelewy24.pl i realizuje szybkie płatności na naszej
stronie.
Twoje dane będziemy przetwarzać przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymaliśmy
od Ciebie ostatnią darowiznę.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ
będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach
przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym profilowania.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do przekazania darowizny
Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.
Aby
dowiedzieć
się
więcej,
przeczytaj
naszą
Politykę
prywatności
(https://siecobywatelska.pl/polityka-prywatnosci)

