
 

 
Fundacja Śnieżka, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica, tel. 14 680 54 90, NIP: 872 22 33 226 

Fundacja posiada status OPP, Nr KRS 0000231088, Konto Bankowe: 46 1050 1562 1000 0024 4701 6201 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Śnieżka, siedziba Fundacji: 39-207 
Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: „Administrator” lub „Fundacja”). 
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 
Administrator będzie pozyskiwał Pani / Pana dane w postaci adresu email w celu umożliwienia Pani / Panu 
dokonania płatności przy wykorzystaniu systemu dostarczanego przez dostawcę usług płatniczych. 
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) 
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), 
zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie Pani/Panu 
dokonania płatności na rzecz Fundacji.   
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do dokonania przez Panią/Pana płatności przy 
wykorzystaniu systemu dostarczanego przez dostawcę usług płatniczych. 
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 
60-327 Poznań w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na stronie 
Administratora. Odbiorcą danych będzie ponadto podmiot świadczący na zlecenie i na rzecz 
Administratora usługę utrzymania jego strony internetowej oraz podmiot świadczący na rzecz 
Administratora czynności obsługi biurowo-administracyjnej. Ponadto Administrator danych będzie 
powierzał przetwarzanie danych Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA; siedziba spółki: 00-867 Warszawa, ul. 
Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44. 
 
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przetwarzanie danych odbywa się przez czas  niezbędny dla realizacji płatności przy wykorzystaniu systemu 
dostarczanego przez dostawcę usług płatniczych. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez 
Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane do czasu 
zakończenia postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń.  
 
Jakie masz prawa? 
Charakter przetwarzanych danych osobowych, tj. adres email,  w oparciu o art. 11 ust. 1 RODO uznać 
można za dane osobowe, których przetwarzanie nie wymaga identyfikacji, osoby której dane dotyczą.  
Administrator nie będzie dokonywał takiej identyfikacji, chyba że obowiązek taki wynikałby z przepisów 
prawa, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, realizując  swój  prawnie 
uzasadniony interes. 
Wobec powyższego, w związku z realizacją praw osób których dane dotyczą, zgodnie z art. 11 ust. 2 RODO, 
co do zasady nie mają zastosowania przepisy art. 15-20 RODO.  
Jeżeli jednak, w celu wykonania przysługujących Pani /Panu praw dostarczy Pani /Pan dodatkowe 
informacje, pozwalające Panią/Pan zidentyfikować, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do: 
▪ dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu; 
▪ sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
▪ żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; 
▪ żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO. 

 
Jeżeli uważa Pani /Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść 
skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 
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Kontakt 
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać 
z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 
Inspektor Ochrony Danych: Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe@fundacjasniezka.org 
Fundacja Śnieżka siedziba Fundacji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 
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