
KLAUZULA ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ ADMINISTRATORA FUNDACJĘ OCZAMI BRATA 

z siedzibą w Częstochowie ul. Brzezińska 47/59/2 

 

(imię i nazwisko) ...............................................................................  

(adres email) ............................(nr telefonu) ..................................... 

(adres) ............................................................................................ 

 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci 
podanego przeze mnie numeru telefonu przez Fundację Oczami Brata 

w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów 

wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
 

(podpis)............................................ 

 

- Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Fundację Oczami Brata informacji 

handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

na temat produktów i usług oferowanych przez FUNDACJĘ OCZAMI BRATA. 
 

(podpis)............................................ 

 
- Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Fundację Oczami Brata informacji 

handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

na temat produktów i usług oferowanych przez SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 
"JASNE, ŻE ALTERNATYWA 21". 

 
(podpis)............................................ 

 

- Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Fundację Oczami Brata informacji 

handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

na temat produktów i usług oferowanych przez FUNDACJĘ TEATR NOWY 

W CZĘSTOCHOWIE.  

 

(podpis)............................................) 

 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Oczami Brata moich 

danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji 

w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów 

i usług oferowanych przez Fundację Oczami Brata za pomocą wiadomości 

listownych. 

(podpis)............................................ 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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"), na 

podstawie art. 13 ust 1 i 2 RODO informujemy o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu prawach 

związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.  

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 

2. 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 

3. Fundacja Oczami Brata na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażonej zgody przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe w celu: 

3.1 prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo 

telekomunikacyjne; 

3.2 przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

na temat produktów i usług oferowanych przez FUNDACJĘ OCZAMI BRATA; 

3.3 przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

na temat produktów i usług oferowanych przez SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ "JASNE, ŻE 

ALTERNATYWA 21"; 

3.4 przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

na temat produktów i usług oferowanych przez SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ FUNDACJĘ 

TEATR NOWY W CZĘSTOCHOWIE; 

3.5 przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez 

Fundację Oczami Brata za pomocą wiadomości listownych.  

4. Fundacja Oczami Brata przetwarza Pani/Pana dane osobowe: identyfikujące (np. imię, 

nazwisko), kontaktowe (np. email, telefon, adres). 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych odbiorcami tych danych będą 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie 

udzielonej zgody do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. 

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

7.1 dostępu do treści danych (art. 15 RODO) 

7.2 sprostowania danych (art. 16 RODO) 

7.3 usunięcia danych (art. 17 RODO) 

7.4 ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

7.5 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust.3 RODO) 

8. Realizacja ww. praw może nastąpić emailowo: biuro@oczamibrata.pl; telefonicznie: 533-527-

368, 788 448 039; pisemnie na adres: ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Fundacji Oczami 

Brata Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mają Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej 

zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 

cofnięciem. 

11. 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). 
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