
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

1. W zakresie ochrony danych osobowych Stowarzyszenie stosuje przepisy 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) („RODO”), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych.  

2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Piękne Anioły z siedzibą w 
Krakowie, ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000459857 („Stowarzyszenie”). Ze 
Stowarzyszeniem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(kontakt@piekne-anioly.pl) lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie Piękne Anioły, ul. Królewska 
57, 30-081 Kraków.  

[W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?] 

3. Pani/ Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celach marketingu 
usług Stowarzyszenia. Podstawę przetwarzania danych osobowych we wskazanym wyżej celu 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, obejmujący 
promowanie działań prospołecznych i charytatywnych. 

4. Pani/ Pana dane pozyskane zostały bezpośrednio od Pani/ Pana w związku z udziałem w 
programach i projektach organizowanych przez Stowarzyszenie, lub też ze źródeł publicznie 
dostępnych, w tym w szczególności serwisów internetowych.  

5. Stowarzyszenie nie stosuje profilowania. 

[Komu przekazujemy Pani/ Pana dane osobowe?] 

6. Stowarzyszenie będzie udostępniać dane osobowe swoim pracownikom i współpracownikom, w 
tym wolontariuszom, którzy zostaną upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać naszym usługodawcom – podmiotom, które 
wspomagają nas w naszych działaniach. W każdym przypadku powierzenie innym podmiotom 
Pani/ Pana danych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.  

 [Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?] 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Panią/ Pana sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania. 

[Państwa prawa] 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/ Panu różnorodne 
prawa. Wszelkie żądania związane z Pani/Pana prawami można zgłosić Stowarzyszeniu za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@piekne-anioly.pl) lub pisemnie na adres: 
Stowarzyszenie Piękne Anioły ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.  

10. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) Prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych; 

b) Prawo do sprostowania: jeżeli uważa Pani/ Pan, że dane osobowe są niedokładne lub 
niekompletne, może Pani/ Pan domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do 
swoich danych osobowych; 

c) Prawo do usunięcia: może Pani/ Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych; 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania: może Pani/ Pan poprosić o ograniczenie 
przetwarzania swoich danych osobowych; 
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e) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W związku z tym, że podstawą przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia może Pani/ Pan sprzeciwić się 
przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną 
sytuacją. Przysługuje Pani/Panu bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym 
profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim; 

f) Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pani/ Pan 
domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane 
osobie trzeciej. 

12. Stowarzyszenie dokłada najwyższych starań, by zapewnić Pani/ Panu najpełniejszą ochronę 
danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uzna Pani/ Pan, 
że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/ Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
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