
KLAUZULA INFORMACYJNA DO UCZESTNIKÓW AKADEMII MIŁOŚCI I NEWSLETTERA 

Realizując prawny obowiązek informacyjny wyrażony w art. 13 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 (tzw. „RODO”) podajemy informacje dotyczące powodów przetwarzania 

Państwa Danych Osobowych. 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Fundacja Akademia Miłości  

z siedzibą: os. Stefana Batorego 1/50, 60-687 Poznań, kontakt pod adresem e-mail: 

fundacja@akademiamilosci.org 

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA 

cel przetwarzania 
podstaw prawa przetwarzania 

z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) 
okres przetwarzania 

1) informowanie o wydarzeniach 
organizowanych przez 
Administratora  i podmioty 
współpracujące 

niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora (art. 
6 ust. 1 lit. a) RODO) – Uzyskaniu odrębnej 
zgody 

Przez okres objęty zgodą 
nie dłużej jak 5 lat od 
zakończenia współpracy.  

2) Zbieranie zgłoszeń chęci 
uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez 
Akademie  

niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora (art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO) – względy 
organizacyjno- porządkowe 

Przez okres trwania edycji 
nie dłużej jak 1 rok od daty 
zapisu.  

3) prowadzenie dokumentacji 
księgowo - podatkowej 

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia 
obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o 
rachunkowości i innych dot. podatków 

5 pełnych lat od 
zakończenia roku 
kalendarzowego 

4) dochodzenie roszczeń i 
obrona przed roszczeniami 

przetwarzanie niezbędne jest do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy 

10 lat od zakończenia 
współpracy 

 

ODBIORCY DANYCH 

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług 

IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla Fundacji 

Akademia Miłości). 

 

TWOJE PRAWA 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4) wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych, 

5) wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do zapewnienia przez organizatora 

prawidłowości przebiegu spotkań oraz w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera do 

prawidłowego informowania uczestników o aktualnych i przyszłych wydarzeniach organizowanych przez 

Administratora oraz podmioty współpracujące. 


