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FUNDACJA BATOR TABOR 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DARCZYŃCÓW 

 

1. CEL I ZAKRES KLAUZULI INFORMACYJNEJ 

1.1 Fundacja „BATOR TABOR POLSKA” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kruczej 24/26, 

zarejestrowana pod numerem: 00000342855 (dalej zwana: „Bator Tabor”), przetwarza 

informacje dotyczące obecnych i przyszłych darczyńców, które stanowią „dane osobowe” w 

rozumieniu Ogólnego rozporządzenia UE nr 2016/679 o ochronie danych osobowych 

(„RODO”). Niniejsza klauzula informacyjna („Klauzula informacyjna”) zawiera informacje 

dotyczące przetwarzania danych osobowych darczyńców. 

1.2 Dane kontaktowe Bator Tabor:  

1.2.1 numer telefonu: + 48 732 651 620; 

1.2.2 adres e-mail: info@batortabor.pl;  

1.2.3 strona internetowa: www.batortabor.pl. 

2. ZASTRZEŻENIA 

2.1 Bator Tabor zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej ze 

skutkiem na przyszłość, przy uwzględnieniu ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa, w 

razie konieczności po uprzednim poinformowaniu darczyńców z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Niniejsza Klauzula informacyjna może ulec zmianie w szczególności w związku ze zmianą prawa 

lub praktyki urzędu ochrony danych osobowych, w związku z pojawieniem się nowej działalności 

wymagającej przetwarzania danych osobowych lub nowego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa, 

bądź w wyniku informacji zwrotnych otrzymanych od darczyńców. 

2.2 W przypadku przetwarzania niektórych kategorii danych osobowych mogą mieć zastosowanie 

szczególne warunki przetwarzania danych, o czym darczyńcy zostaną wyraźnie poinformowani 

przed wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie takich danych. 

3. SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW PRZEZ BATOR 

TABOR 

3.1 Bator Tabor gromadzi dane osobowe darczyńców w następujący sposób: 

3.1.1 bezpośrednio od darczyńców, w szczególności poprzez: 

(a) zapytania otrzymane od indywidualnych osób za pośrednictwem strony 

internetowej https://batortabor.pl/ („Strona internetowa”), 

(b) otrzymanie wizytówki darczyńcy, 

(c) wypełnienie przez darczyńcę formularza internetowego na Stronie 

internetowej; 

3.1.2 od osób trzecich, w szczególności od: 

(a) PayU S.A. - w przypadku darowizn dokonanych poprzez system PayU 

dostępny na Stronie internetowej, 

mailto:info@batortabor.pl
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(b) banku - w przypadku darowizn dokonanych przez osoby fizyczne oraz osoby 

prawne przelewem na rachunek bankowy Bator Tabor 

3.1.3 od organów publicznych (np. od Urzędu Skarbowego w przypadku przekazania 1% 

podatku dochodowego). 

4. CEL, ZAKRES ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

4.1 Cel, zakres oraz podstawa prawna przetwarzania przez Bator Tabor danych osobowych 

darczyńców zostały określone w poniższej tabeli: 

Cel przetwarzania 

danych 
Zakres przetwarzania danych 

Podstawa prawna 

przetwarzania danych 

Realizacja darowizn 

dokonanych 

przelewem 

bankowym  

Informacje zawarte w przelewie 

bankowym – imię i nazwisko, adres, 

numer rachunku bankowego, 

częstotliwość darowizn (np. 

darowizna jednorazowa, miesięczna, 

kwartalna, półroczna), kwota 

darowizny. 

Wypełnienie obowiązku 

prawnego, w szczególności 

wynikającego z ustawy o 

rachunkowości  

Realizacja darowizn 

dokonanych 

poprzez system 

PayU S.A. dostępny 

na Stronie 

internetowej  

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, 

numer telefonu, numer rachunku 

bankowego, sposób płatności (karta 

płatnicza, przelew), częstotliwość 

darowizn (np. darowizna 

jednorazowa, miesięczna, kwartalna, 

półroczna), kwota darowizny 

Wypełnienie obowiązku 

prawnego, w szczególności 

wynikającego z ustawy o 

rachunkowości 

Realizacja darowizn 

pochodzących z 

wpłat 1% podatku 

dochodowego 

dokonanych przez 

osoby fizyczne 

Imię i nazwisko, adres, kwota 

darowizny 

 

Zgoda na przetwarzanie 

danych 

Wypełnienie obowiązku 

prawnego, w szczególności 

wynikającego z ustawy o 

rachunkowości 

Realizacja darowizn 

przekazanych w 

ramach programu 

Bator Tabor 

Runners 

Imię i nazwisko, nazwa wspieranej 

drużyny/biegacza, kwota darowizny, 

wiadomość dla wspieranej 

drużyny/biegacza 

Zgoda na przetwarzanie 

danych 

Wypełnienie obowiązku 

prawnego, w szczególności 

wynikającego z ustawy o 

rachunkowości 

Realizacja darowizn 

pochodzących od 

artystów, których 

prace zostały 

Imię i nazwisko artysty, numer 

rachunku bankowego, adres e-mail, 

adres, numer telefonu, PESEL, jeżeli 

ma to zastosowanie: dane 

zarejestrowanej działalności 

Zgoda na przetwarzanie 

danych 
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Cel przetwarzania 

danych 
Zakres przetwarzania danych 

Podstawa prawna 

przetwarzania danych 

sprzedane w domu 

aukcyjnym 

gospodarczej (nazwa, NIP, adres, 

numer telefonu), kwota darowizny 

Zapytania 

otrzymane od 

darczyńców za 

pośrednictwem 

Strony internetowej  

Nazwisko, imię, adres e-mail, numer 

telefonu, treść zapytania 

Uzasadniony interes Bator 

Tabor polegający na 

udzieleniu informacji na 

zapytanie darczyńcy 

Wykorzystanie 

wizytówek 

darczyńców 

Dane kontaktowe zamieszczone na 

wizytówce, takie jak: imię i 

nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, adres 

Zgoda na przetwarzanie 

danych 

 

Newsletter 

elektroniczny 

związany z 

działalnością Bator 

Tabor 

Imię i nazwisko, adres e-mail, 

kategoria darczyńcy (np. aukcje, 

Bator Tabor Runners) 

Uzasadniony interes Bator 

Tabor polegający na 

prowadzeniu działalności 

promocyjnej 

Zgoda na przesyłanie 

newslettera drogą e-mail 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

5.1 Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego są 

przetwarzane. 

5.2 W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda darczyńcy na 

przetwarzanie, Bator Tabor przetwarza dane do czasu wycofania zgody. 

5.3 Zapytania darczyńców skierowane za pośrednictwem Strony internetowej są przechowywane 

przez okres 5 lat. 

5.4 Dane osobowe stanowiące część dokumentacji księgowej są przechowywane przez okres 5 lat, 

licząc od początku roku następującego po roku, w którym powstała dana dokumentacja. 

5.5 W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia 

lub ochrony roszczeń w postępowaniu sądowym, postępowaniu administracyjnym lub też w 

postępowaniu pozasądowym, dane osobowe będą przechowywane do końca okresu 

przedawnienia roszczeń, bądź do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

6.1 Bator Tabor przekazuje dane osobowe subskrybentów newslettera do USA na podstawie 

programu Tarcza Prywatności (Privacy Shield). 

6.2 Darczyńcy mogą uzyskać dodatkowe informacje w zakresie wyżej wspomnianego transferu 

danych, kontaktując się z Bator Tabor pod adresem info@batortabor.pl lub numerem telefonu: +48 

732 651 621. 

mailto:info@batortabor.pl
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7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

7.1 Odbiorcami danych osobowych darczyńców są poniższe podmioty: 

7.1.1 The Rocket Science Group, LLC – w celu przesyłania darczyńcom newslettera w 

imieniu Bator Tabor; 

7.1.2 Bátor Tábor Alapítvány – w wewnętrznych celach administracyjnych i hostingowych; 

7.1.3 Desa Unicum S.A. lub inne domy aukcyjne (dane darczyńców będących artystami); 

7.1.4 Dostawcy usług – np. dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi w zakresie 

księgowości, podmioty świadczące usługi audytowe; 

7.1.5 Organy publiczne – np. urząd skarbowy. 

8. PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ŚRODKI 

OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE DARCZYŃCOM 

8.1 Darczyńcom przysługują poniższe prawa związane z ochroną ich danych osobowych:  

Rodzaj prawa Opis prawa  

Prawo do 

uzyskania 

informacji  

Prawo do uzyskania jasnej, przejrzystej oraz łatwo zrozumiałej informacji 

dotyczącej sposobu wykorzystania przez Bator Tabor danych osobowych 

darczyńców oraz informacji o przysługujących im prawach. Informacje w tym 

zakresie zostały zawarte w niniejszej Klauzuli informacyjnej. 

Prawo 

dostępu  

Prawo każdego darczyńcy do uzyskania dostępu do dotyczących go danych 

osobowych przetwarzanych przez Bator Tabor, a także do innych informacji 

(zbliżonych do tych, które zostały przedstawione w niniejszej Klauzuli 

informacyjnej). W ten sposób darczyńcy mają możliwość sprawdzenia, czy 

Bator Tabor wykorzystuje ich dane osobowe zgodnie z prawem ochrony 

danych. 

Prawo do 

sprostowania  

Darczyńcom przysługuje prawo żądania sprostowania dotyczących ich 

danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.  

Prawo do 

usunięcia 

danych  

Zwane również „prawem do bycia zapomnianym”. Na jego podstawie 

darczyńcy mogą żądać wykasowania lub usunięcia dotyczących ich danych 

osobowych w przypadku, gdy nie istnieją uzasadnione podstawy dalszego 

wykorzystywania danych przez Bator Tabor. 

Prawo do 

ograniczenia 

przetwarzania 

Darczyńcom przysługuje prawo do powtrzymania dalszego wykorzystania ich 

danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, Bator 

Tabor nadal może przechowywać dane osobowe, ale nie może ich 

wykorzystywać. Bator Tabor prowadzi rejestr osób, które zgłosiły żądanie 

ograniczenia dalszego wykorzystywania ich danych osobowych, aby 

zapewnić, że ograniczenie jest przestrzeganie. 

Prawo do 

przenoszenia 

danych 

Darczyńcom przysługuje prawo do otrzymania i powtórnego wykorzystania 

ich danych osobowych dla własnych celów, pod warunkiem, że przetwarzania 

odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz że 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Prawo do 

sprzeciwu  

Darczyńcy mają prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z ich 

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ich danych 

osobowych, niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Bator Tabor. 
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Prawo do 

wycofania 

zgody  

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych darczyńców odbywa się na 

podstawie wyrażonej przez nich zgody na przetwarzanie, to mogą oni w 

dowolnym momencie wycofać zgodę, wysyłając e-mail na adres 
info@batortabor.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

Prawo do 

wniesienia 

skargi  

Darczyńcy mają prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu 

nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
sądzą, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych przez Bator 

Tabor narusza przysługujące im prawa związane z ochroną danych. 

8.2 Prawa darczyńców zostały szczegółowo określone w RODO (w szczególności w art. 15, art. 16, 

art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21 i art. 22 RODO).  

9. DANE KONTAKTOWE 

9.1 We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy 

kontaktować się z Bator Tabor pod adresem e-mail [info@batortabor.pl]. W tytule wiadomości 

prosimy wpisać „Przetwarzanie moich danych osobowych przez Bator Tabor”.  
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