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Drogi użytkowniku strony FAJ! Drogi Kliencie!  

Wiedz, że w Fundacji Aleksandra Jabłońskiego dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie 

korzystania z naszej strony i usług czuł się komfortowo. Dlatego poniżej przedstawiamy Ci 

najważniejsze informacje związane z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz 

przetwarzaniem danych osobowych.  

Przeglądając naszą stronę www.faj.org.pl możesz czuć się w pełni bezpiecznie. Wiedz, że nie 

gromadzimy żadnych Twoich danych, ani nie korzystamy z plików cookies. Nie prowadzimy żadnego 

profilowania czy czynności zmierzających do Twojej identyfikacji. Po prostu szanujemy swoich 

użytkowników i Wasze prawo do prywatności.  

Przetwarzanie Twoich danych osobowych rozpoczyna się dopiero w momencie, w którym 

zdecydujesz się je nam podać. Dzieje się tak, gdy otrzymujemy Twoje podanie np. z prośbą 

o dofinansowanie, wniosek o stypendium lub gdy zapisujesz się do udziału w konferencji 

lub zajęciach edukacyjnych organizowanych przez FAJ. Wiedz, że za każdym razem wymagamy 

minimalnej ilości danych niezbędnych do realizacji danej usługi. Z nami Twoje dane są bezpieczne. 

Stosujemy odpowiednie zabezpieczania i ciągle podnosimy swoją wiedzę na temat RODO. 

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych. Na następnej stronie znajduje się ogólna 

klauzula informacyjna RODO. W zależności od usługi z jakiej korzystasz cel przetwarzania może być 

nieco inny. Jeśli jesteś zainteresowany konkretną klauzulą informacyjną dedykowaną usłudze, 

z której korzystasz skontaktuj się z nami lub zapoznaj się z regulamin usługi. W większości 

przypadków jest on dostępny na stronie dedykowanej danej usłudze. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt – chętnie pomożemy i wyjaśnimy. 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Justyna Cembrzyńska 

Prezes Zarządu FAJ 
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Klauzula informacyjna RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 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) – dalej: RODO, informujemy, 

że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego 

z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można kontaktować się: 

• listownie na adres: Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń 

• przez e-mail: kontakt@faj.org.pl 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane 

w następujących celach: 

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie 

przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• niezbędność do wykonania usługi lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie 

przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• wypełnienia obowiązków zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych wobec ZUS, a także 

wypełniania obowiązków podatkowo-rozliczeniowych lub księgowo- sprawozdawczych, 

w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;  

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (np. biuro rachunkowo-księgowe) oraz 

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
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6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy, a także 

później - do czasu upływu okresu wymagalności roszczeń związanych z umową, wynikających 

z Kodeksu cywilnego oraz przez okres wskazany przez przepisy prawa w związku z realizacją 

obowiązków podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych. Po upływie 

tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.  

8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe 

oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia 

przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 

naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, 

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 

przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu 

zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb 

zawarcia oraz realizacji umowy/usługi. W przypadku odmowy podania danych, nie będzie 

możliwa realizacja poszczególnych celów wskazanych wyżej. 

11. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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