
 
Klauzula informacyjna 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem 

ProFUTURO z siedzibą w Poznaniu (60-569), ul. Szamarzewskiego 78/82, nr KRS 0000073708. 
 

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora lub na 
adres e-mail: biuro@pro-futuro.org z dopiskiem „Dane osobowe”. 

 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

- zawarcie i realizacja umowy świadczenia usług, 

- wystawienie zaświadczeń, opinii, udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski; 
- prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności, 

- dochodzenie roszczeń, 
- archiwizacja, 

- wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a-d, f) będzie: 

- udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
- konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
- konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 

- konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 

takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
- pracownikom administratora w związku z realizacją umowy świadczenia usług, 

- firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pani/Pana korespondencję, 

- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich / organizacji międzynarodowych. 
 

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od celu, w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, będzie zależny m.in. od: 
- przepisów prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony 

czas, 
- okresu świadczenia usługi, 

- okresu, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, 
- okresu na jaki została udzielona zgoda. 

 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego 

oświadczenia, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzystąpienie 

do realizacji umowy świadczenia usług. 
 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane 
profilowaniu. 
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