
KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA KONTRAHENTÓW 

(umowy o dzieło, zlecenia, inne cywilnoprawne, w tym z przedsiębiorcami) 
 
W związku ze stosowaniem 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 tych 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 
2016.05.04 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)("RODO"), informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: 
Fundacja Oczami Brata, z siedzibą przy ul. Brzezińskiej 47/59/2, 42-208 
Częstochowa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000494434, 
NIP: 573-284-81-17, REGON: 243467072 

adres korespondencyjny: ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa 
telefon kontaktowy 533-527-368, 788-448-039 
adres email: biuro@oczamibrata.pl 
strona internetowa: http:/www.oczamibrata.pl 

 
2. Fundacja Oczami Brata przetwarza Pani/Pana dane osobowe: 
2.1 identyfikujące (np. imię, nazwisko, data urodzenia, nr pesel) 
2.2 kontaktowe (np. adres, telefon, email) 
2.3 inne zawarte w umowie  

 
3. Fundacja Oczami Brata przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: 
3.1 realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane niezbędne 

do realizacji umowy 
 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych odbiorcami tych 
danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione współpracownikom 
Fundacji Oczami Brata, podmiotom które przetwarzają Pani/Pana dane na 
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. 
biuru rachunkowemu innym podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy.  

 
5. Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres 5 lat lub w oparciu 

o uzasadniony interes realizowany przez administratora.  
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan 
prawo do: 

6.1 dostępu do treści danych (art. 15 RODO) 
6.2 sprostowania danych (art. 16 RODO) 
6.3 usunięcia danych (art. 17 RODO) 
6.4 ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

 
7. Realizacja ww. praw może nastąpić w następujący sposób: 
7.1 emailowo: biuro@oczamibrata.pl 
7.2 telefonicznie: 533-527-368, 788 448 039 
7.3 pisemnie na adres: ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa 

 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

w Fundacji Oczami Brata Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

mailto:biuro@oczamibrata.pl
http://www.oczamibrata.pl/


prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania 

danych może skutkować odmową zawarcia umowy.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu 
(zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych 
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, 
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, 
lokalizacji lub przemieszczania się). 

 


