
 

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga  

z siedzibą w Warszawie, 00-067, ul. Traugutta 7/9. Pani / Pana dane osobowe w postaci imienia, 

nazwiska oraz adresu email będą przetwarzane w celu obsługi dokonanej przez Pani / Pana 

darowizny, w tym potwierdzenia jej dokonania oraz w celach statystycznych. Więcej informacji  

o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach znajdują się  

w pełnej klauzuli informacyjnej dostępnej pod tym adresem: 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/polityka_transparentnosci_w_fundacji_bank

owej_im_leopolda_kronenberga.pdf 

 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 
SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13  

OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) 
 
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania 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 
„Rozporządzeniem”) Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa (zwana dalej „Fundacją”), będąca właścicielem domeny 
internetowej https://zmieniajnalepsze.pl, realizująca misję wspierania prac na rzecz dobra 
publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej.  
 
Fundacja przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja. 
2. Z Administratorem można kontaktować się pisząc na adres e-mail poczta@kronenberg.org.pl  
lub pisemnie na adres siedziby. 
3. Fundacja przetwarza dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail w celu:  
a) obsługi dokonanej przez Panią / Pana darowizny, w tym potwierdzenia jej dokonania – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)  
b) prowadzenia statystyk darowizn – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora polegający na usprawnieniu procesu przekazywania darowizn 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
c) dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy 
darowizny oraz jej obsługi. W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane do momentu ustania 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu skutecznego złożenia sprzeciwu 
dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora. 
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do kopii danych,  
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,  
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,  
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  
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e) prawo do przenoszenia danych.  
6. Pani / Pana dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail, wysokość kwoty pieniężnej 
przekazanej darowizny w związku z przekazaną darowizną będą przekazywane operatorom płatności.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości 
przekazania darowizny.    
 
 
 


