
KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA WOLONTARIUSZY FUNDACJI TOGATUS PRO BONO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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, dalej „RODO”), informujemy iż: 

1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą przy  

ul. Warmińskiej 7/1, 10- 544 Olsztyn, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Fundacji Panią Anetę 

Wiloch. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się telefonując pod numer 

884 938 188 lub pisząc pod wskazany adres e- mail: fundacja@togatus.pl 

 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących 

ochrony Państwa danych osobowych i realizacji praw z tym związanych telefonując pod numer:  

+48 506 358 200 lub pisząc pod wskazany adres e- mail: malczyk@togatus.pl 

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o wykonanie wolontariatu  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. ciążącego 

na administratorze obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. niezbędności przetwarzania 

danych do wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym oraz art. 6 ust. lit. f) RODO 

tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w związku realizacją 

przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243). 

 

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.  

W przypadku dobrowolnego podania danych innych niż wynikające z ww. ustawy, podstawą 

przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie danych dla Administratora 

Danych. 

 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów,  

o których mowa w punkcie 3, tj. przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, w celu 

dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

 

6. Odbiorcy danych osobowych: 

Bez Państwa wiedzy i zgody nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. 

Jednak w niezbędnym zakresie w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora 

danych usług, Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa a w przypadku wykonywania wolontariatu  

w ramach realizowanych przez Administratora zadań publicznych Państwa dane osobowe mogą 

być udostępnione wykonawcy zadania publicznego oraz podmiotom dokonującym audytu lub 

kontroli zadania publicznego. 

 

 

mailto:fundacja@togatus.pl
mailto:malczyk@togatus.pl


7. Przekazywanie danych osobowych: 

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii 

Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych: 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje 

Państwu prawo dostępu do wglądu swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania danych 

np. nieaktualnych lub nieprawdziwych; usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich 

przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych, cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych. 

 

       8.   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

             W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów 

             o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 

             nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 

             przy ul. Stawki 2. 

 

                


