
 

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informujemy, że:  

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja na Rzecz 

Ochrony Gatunków Ginących I Zagrożonych „BORN TO BE FREE” 

im. Dr Inż. Marka Kellera – z siedzibą w Kadzidłowo 2, 12-220 Ruciane-

Nida, woj. warmińsko-mazurskie, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i 

Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000851307, NIP: 

8491594070, REGON: 386860781, reprezentowana przez:  Armina Kobusa 

– prezesa zarządu i/lub Tomasza Witolda Stępnia – wiceprezesa zarządu 

(„Fundacja”); 

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest 

możliwy: 

 listownie: Kadzidłowo 2, 12-220 Ruciane-Nida; 

 telefonicznie: Armin Kobus: tel. 603 447 775, Tomasz Witold Stępień: 

tel. 601 254 611; 

 elektronicznie: e-mail: kobusarmin@gmail.com lub tstepien@op.pl. 

 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO w celu możliwości rozsyłania drogą elektroniczną (e-mail) do 

zainteresowanych osób newslettera poświęconego Fundacji;  

 ewentualnie  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji 

obowiązków nałożonych na Administratora danych przez przepisy prawa 

(takie jak przepisy podatkowe lub przepisy o rachunkowości);  

 jak również  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ewentualnego 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; 

 

Z uwagi na charakter przetwarzania Państwa dane osobowe możemy 

przekazywać w niezbędnym zakresie innym podmiotom, takim jak 
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operatorzy pocztowi, operatorzy wybranych przez Państwa sposobów 

płatności czy dostawcy internetu. Ponadto, Państwa dane możemy 

przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, 

m.in. dostawcom usług IT, przetwarzającym dane w celu dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami, biurom księgowym. Takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z 

naszymi poleceniami.  

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać: 

- aż przedawnią się roszczenia z tytułu umowy darowizny bądź innych umów 

lub 

- aż wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów 

prawa, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów księgowych i 

podatkowych.  

Przestaniemy przetwarzać Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania 

Państwa danych w tych celach. Nie ma to zastosowania, gdy wykażemy 

istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


