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Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

Fundacja In_Spire 
 

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), zwanego RODO, 
przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących 
prawach związanych z ich przetwarzaniem. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja In_Spire z siedzibą w Poznaniu, 60-810 

Poznań, ul. Bukowska 12, wpisana do Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 
0000960658, NIP 7792537304, REGON 521509571. 

 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się skontaktować z Administratorem w 

następujący sposób: 
a) adres e-mail: fundacja@fundacjainspire.pl 

 
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie niezbędnym w 

celu marketingowym. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 
6 ust 1 pkt. a RODO – tj. na podstawie zgody.  
 

4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
5. Dane osobowe zbierane w celu marketingowym będą przetwarzane w ramach  prowadzenia przez 

Fundację In_Spire działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania przez Państwa zgody na 
wysyłanie newslettera/prowadzenie marketingu na Państwa adres e-mail.  

 
6. Nie będziemy przekazywali Pana/Pani danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 
7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. 
 
8. Pana/Pani dane osobowe udostępniamy podmiotom współpracującym z Nami, wspierając nas w 

świadczeniu usług, czyli takim, które są zaangażowane w realizację umowy zawartej z Nami, zapewniają 
finansowe wsparcie, usługi konsultingowe, prawne, rachunkowe, wspierają obsługę, przede wszystkim 
podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne. 

 
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 


