
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OD DARCZYŃCY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w związku z darowiznami, które wpłynęły od Pani/Pana na rzecz Domu Pomocy Społecznej  
w Pleszewie, informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 
Pleszewie z siedzibą w Pleszewie przy Placu Wolności im. Jana Pawła II 5. 

2) Inspektorem ochrony danych – jest osoba wyznaczona przez Administratora, z którą może się 
Pani/Pan kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres siedziby Domu Pomocy 
Społecznej w Pleszewie lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: 
iod@dpspleszew.pl oraz telefonicznie na numer  62 742 84 44. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w jednym lub większej liczbie określonych 
celów: w celu prowadzenia rozliczeń finansowych oraz w celu umieszczenia na stronie 
internetowej Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie (ww.dpspleszew.pl) podziękowania za 
przekazane formy wsparcia i pomocy. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora do 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu przechowywania 
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa. 

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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych opiera się na zasadzie dobrowolności.  
10) W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa  

np. w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2017.1049 z dnia 2017.05.30 z późn.zm.) – 
podanie danych stanowi wymóg ustawowy. 

 
 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną przy pobieraniu danych. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko / nazwa firmy / instytucji 1) 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
miejscowość, data, czytelny podpis 

 
 
 
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. tzw. RODO2) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie  
moich danych osobowych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie z siedzibą  
w Pleszewie przy Placu Wolności im. Jana Pawła II 5 w celach wskazanych powyżej. 
 
 
 
…………………………………………………..               

miejscowość i data 
 …………………………………………………… 

czytelny podpis 

          
 

1) Niepotrzebne skreślić 
2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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). 
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