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W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”) oraz obowiązkiem informacyjnym, jaki wynika z tych 

przepisów, udostępniamy poniższe dokumenty tak, aby zainteresowane osoby wiedziały w jakim zakresie jej/jego 

dane osobowe są przetwarzane. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi klauzulami: 
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KLAUZULA INFORMACYJNA KORESPONDENCJA 

 

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako 

„RODO”, informuję, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pruszyńscy z siedzibą w Sokołowie, przy ul. 

Sokołowska 32B, 05-806, Sokołów;  

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: 

iod@fundacjapruszynscy.com.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a, tj. odrębnej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem; w przypadku ewentualnych 

sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony 

praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, 

którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, 

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji bądź do momentu 

wcześniejszego odwołania zgody; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach 

sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu 

cywilnego;  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;  

10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym 

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA 

 

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako 

„RODO”, informuję, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pruszyńscy z siedzibą w Sokołowie, przy ul. 

Sokołowska 32B, 05-806, Sokołów;  

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: 

iod@fundacjapruszynscy.com.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku 

ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź 

obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony 

interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, 

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej;  

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

dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez 

okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane 

przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez 

okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

realizacji umowy;  

10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym 

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCY 

 

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako 

„RODO”, informuję, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pruszyńscy z siedzibą w Sokołowie, przy ul. 

Sokołowska 32B, 05-806, Sokołów;  

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: 

iod@fundacjapruszynscy.com.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  

b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b 

RODO, w tym rozliczania wszelkich należności, realizacji obowiązków względem ZUS, realizacji obowiązków 

podatkowych i księgowo-rachunkowych;  

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie miejsca realizacji umowy 

(prowadzony monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, kontrola infolinii) oraz w 

przypadku ewentualnych sporów – w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora;  

d) w zakresie danych osobowych w postaci wizerunku – w celu informowania w mediach i publikacjach o 

działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, jeśli taka została przez 

Panią/Pana wyrażona;  

e) wskazanym w treści innych zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody zostały przez 

Panią/Pana wyrażone – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. ZUS, urzędy skarbowe, NFZ), upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, 

którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji 

zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;  

5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu 

odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie 

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; może Pani/Pan uzyskać kopię 

danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane 

odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po tym okresie:  

a) w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy cywilnoprawnej tj. 

przez 50 lat od dnia zakończenia umowy z ubezpieczonym bądź do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 

stycznia 2019 r.;  

b) przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;  

c) przez 5 lat w zakresie danych osobowych dotyczących realizacji obowiązków podatkowych i księgowo 

rachunkowych; w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – będą one 

przechowywane do momentu jej odwołania; w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, będą one przechowywane przez okres 30 dni od daty ich 

pozyskania;  
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7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odrębna zgoda – prawo do wycofania takiej zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy;  

10)  wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym 

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA 

 

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako 

„RODO”, informuję, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pruszyńscy z siedzibą w Sokołowie, przy ul. 

Sokołowska 32B, 05-806, Sokołów;  

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: 

iod@fundacjapruszynscy.com.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji:  

a) w przypadku rekrutacji na stanowisko pracy w oparciu o umowę o pracę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w związku z art. 221 § 1 kodeksu pracy, a w przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu 

danych - na podstawie wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  

b) w przypadku rekrutacji na stanowisko pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną - na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO, tj. odrębnej dobrowolnej zgody;  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji wyłącznie 

na podstawie wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;  

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, 

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej;  

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów 

rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane do momentu jej odwołania, jednakże nie dłużej niż przez 

okres 12 miesięcy od zakończenia bieżącej rekrutacji.  

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

10) Podanie prze Panią/Pana danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 221 § 1) jest wymogiem 

ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji; podanie 

pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody;  

11) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym 

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA- PROŚBA O UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ 

 

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako 

„RODO”, informuję, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pruszyńscy z siedzibą w Sokołowie, przy ul. 

Sokołowska 32B, 05-806, Sokołów;  

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: 

iod@fundacjapruszynscy.com.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Prośby o udzielenie pomocy materialnej - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu 

dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. 

prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora;  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, 

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej odwołania 

nie dłużej niż 5 lat; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez 

Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów 

prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą 

przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia Prośby o udzielenie pomocy 

materialnej;  

10) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym 

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 


