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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi 

zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów 

o  ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Z tego względu, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych 

przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach 

podmiotów, których dane dotyczą. 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (RODO), w  przypadku 

zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że: 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest FUNDACJA ŚWIĘTOKRZYSKICH KOPALNI SUROWCÓW 

MINERALNYCH "KAGANEK" z siedzibą w Kielcach, przy ul. Na Ługach 7, adres korespondencyjny: 

ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce. Fundacja powołała inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować pisemnie na adres siedziby Fundacji. 

 

FUNDACJA ŚWIĘTOKRZYSKICH KOPALNI SUROWCÓW MINERALNYCH "KAGANEK" jest uprawniona 

do przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania naszych celów 

statutowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes 

Fundacji. Obejmuje on przekazywanie informacji, wykonywania działań zachęcających do wsparcia 

Fundacji, zapewnienie obsługi reklamacji i problemów technicznych, prowadzenie badań i analiz, 
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ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk, archiwizację danych oraz zapewnienie 

rozliczalności. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa o fundacjach, prawa podatkowego lub rachunkowego, oraz gdy 

udzielamy Ci wsparcia w zakresie realizacji naszych celów statutowych. W pozostałym zakresie, podanie 

nam przez Ciebie danych jest dobrowolne.  

 

 

Jeśli jesteś naszym darczyńcą Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy przekazujesz nam 

darowiznę na podstawie historii przelewów bankowych. 

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a) realizacji celów statutowych Fundacji,  

b) udzielenia pomocy rzeczowej lub finansowej, 

c) obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazywanych na rzecz Fundacji, 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

b) ochrony praw i obowiązków Fundacji oraz jej beneficjentów, 

c) zawarcia i realizacji umowy darowizny, 

d) dostarczenia Ci informacji o realizowanych przez Fundację usługach, 

e) ewaluacji i badań statystycznych, 

f) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, 

g) zabezpieczenia roszczeń, 

h) nawiązania kontaktu jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Fundację (mail, 

formularze kontaktowe). 

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych:  

Fundacja może przekazywać Twoje dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom, 

którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu 

przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które 

zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

mailto:fundacja@sksmkielce.pl


 

   

 

 

 

Fundacja Świętokrzyskich Kopalni  

Surowców Mineralnych „Kaganek” 

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce                                                                                                                          Fundator: 
biuro i adres do korespondencji:  
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce 
mail: fundacja@sksmkielce.pl; tel. 724 660 034                                                                            
KRS: 0000912637; NIP: 9592044443; REGON: 38951475000000 

by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy 

z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania 

z treścią takie umowy i przepisami prawa. Fundacja udostępnia także dane podmiotom świadczącym 

usługi płatności online oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie.  

Gdy jest to związane z udzieleniem wsparcia, o które wnioskowałe/aś, Fundacja może udostępnić Twoje 

dane podmiotom realizującym Twoje potrzeby (np. podmiotom zapewniającym materiały ortopedyczne 

czy usługi rehabilitacyjne, ośrodkom pomocy społecznej, ośrodkom rehabilitacyjnym, aptekom 

czy darczyńcom).  

Dostęp do Twoich danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – będą mieć wyłącznie 

upoważnieni pracownicy Fundacji, wolontariusze, praktykanci i stażyści, którym Fundacja powierzyła 

przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów. 

Na podstawie Twojej zgody, informacje o Tobie Fundacja może otrzymywać od podmiotów i instytucji, 

takich jak ośrodki pomocy społecznej, ośrodki lub centra pomocy rodzinie lub inne instytucje wskazane 

przez Ciebie, które mogą potwierdzić informacje podane przez Ciebie we wniosku o udzielenie pomocy. 

 

Twoje dane osobowe mogą również otrzymywać: 

• podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa,  

• Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o., 

• banki w przypadku prowadzenia rozliczeń,  

• instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Fundacją, 

• podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,  

• firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe, 

• podmioty zapewniające dostawę oprogramowania, 

• podmioty zapewniające obsługę IT, 
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• właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach 

dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy. 

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane będą przez okres realizacji projektu wsparcia 

oraz wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu 

przedawnienia roszczeń. Okres przechowywania danych osobowych, uzależniony jest przede wszystkim 

od celu, dla którego dane są zbierane.  

 

Dane wizerunkowe przetwarzane będą tylko na podstawie wcześniej wyrażonej zgody - art.6 ust.1 lit. 

a RODO. 

 

W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje: 

• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

• prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody), 

• prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, 

• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych. 

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych  

w zakresie wymaganym przez Fundację może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie 

niemożliwe. 
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