
INFORMACJA DLA OFIARODAWCÓW PRZEKAZUJĄCYCH DAROWIZNĘ 

NA RZECZ CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 

 

1. [Administrator danych] 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa 

Polskiego z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 10/12, 45-071 Opole (dalej: "Chorągiew").  

2. [Inspektor Ochrony Danych] 

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe  były wykorzystywane w  sposób  zapewniający 

zgodność z prawem  i  bezpieczeństwo.  W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony 

danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: 

1)mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl 

2)telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 9422223.  

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych] 

Wykorzystujemy Twoje dane    osobowe    w    celu    wystawiania    dowodów    księgowych 

dokumentujących darowizny i inne formy pomocy materialnej udzielanej harcerstwu oraz w 

celu wykonania obowiązków podatnika podatku od spadków  i  darowizn.  Podstawą prawną 

wykorzystania danych osobowych  w  ten  sposób  jest  obowiązek  prawny  ciążący  na  nas  

na podstawie przepisów o rachunkowości oraz o podatku od spadków i darowizn (art. 6 ust. 

1 lit. c RODO). Twojedane  osobowe będą przechowywane w  tym  celu przez  okres 5  lat 

od początku  roku następującego po roku obrotowym, którego dotycząwy tworzone dowody 

księgowe. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane w celu przesłania podziękowań za 

dokonanie darowizny. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest 

zgoda (art. 6ust. 1lit. a RODO), o której udzielenie zwracamy się poniżej. Twoje dane 

osobowe będą przechowywane w tym celu przez okres 1 roku od ich użycia w celu wysłania 

podziękowań lub 6 miesięcy od daty ich przekazania, gdyby podziękowania nie zostały 

przesłane. 

4. [Ujawnianie danych osobowych] 

Ujawniamy Twoje dane osobowe: 

- biurom świadczących na naszą rzecz usługi rachunkowe, 

- organom Krajowej Administracji Skarbowej oraz innym organom władzy publicznej  

uprawionym do  uzyskania  tych  danych  w  związku z prowadzonymi postępowaniami, 
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- PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, jeśli płatności dokonujesz za 

pośrednictwem tego portalu – w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia płatności 

- Poczcie Polskiej S.A. – w przypadku wysłania podziękowania w celu realizacji wysyłki. 

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą] 

W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:  

1) wycofać zgodę na wysyłkę podziękowań - wycofanie   zgody   nie   pociąga   za   sobą 

żadnych   negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

wykorzystania Twoich danych przed jej wycofaniem.  

Ponadto możesz: 

2) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe  są 

wykorzystywane,  uzyskania  kopii  danych  osobowych  oraz  do  uzyskania  istotnych 

informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO), 

3) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na 

podstawie art. 16 RODO) 

4) żądać usunięcia wszystkich lub  niektórych  danych  osobowych  (na  podstawie  art.  17 

RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli 

dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem, 

5) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na 

czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych 

danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.  

Masz również prawo do wniesienia skargi do  Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie 

pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu. 

 


