
KLAUZULA INFORMACYJNA 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy 

skorzystaniu z formularza kontaktowego 

I. Administrator danych osobowych: 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 

Podmiot: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani 

Adres: 
ul. Więckowskiego 62/4 

90-735 Łódź 

E-mail: biuro@spoleczniezaangazowani.pl 

Telefon: (+48) 508 388 840 

Numer KRS: 0000448145 

NIP: 7272788402 

REGON: 101549015 

II. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane będą przetwarzane w celu realizacji odpowiedzi na 

zapytania kierowane przez formularz na stronie internetowej 

i/lub utrzymania relacji z klientem.  

III. Podstawy przetwarzania i retencja danych 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora. Zależnie od tematu korespondencji, 

dane przetwarzane będą w celu odpowiedzi na złożone zapytania, 

jak również rozwiązywania ewentualnych problemów, co skutkować 

winno utrzymaniem kontaktu z osobami zainteresowanymi usługami 

świadczonymi przez Administratora. 

 

Dane przechowywane będą w niezbędnym zakresie uzasadnionym  

celami wykorzystania formularza kontaktowego, nie krócej niż 

do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym 

zapytaniem oraz: 

1. w przypadku zapytań od osób pragnących nawiązać 

współpracę – okres istnienia prawdopodobnego 

zainteresowania usługami Administratora w przyszłości, 



2. w przypadku dochodzenia/obrony roszczeń – okres 

przedawnienia tych roszczeń, 

3. w przypadku przekazania sugestii, informacji o problemach 

lub innych, rekomendacji lub podobnych zagadnień - do 

czasu pełnego zakończenia realizacji zgłoszenia. 

IV. Prawo dostępu do danych 

Przysługuje Panu/-i prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 

żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia 

przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co 

do przetwarzania danych. 

V. Prawo do wniesienia skargi 

Dodatkowo ma Pan/-i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

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

jeżeli w Pana/-i ocenie Pana/-i osobowe są przetwarzane 

niezgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. 

VI. Profilowanie i przekazywanie danych 

W związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych nie będzie 

dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

W związku z wniesionym zapytaniem Pana/-i dane osobowe mogą 

zostać przekazane dostawcom systemów IT i hostingu 

Administratora. 

VII. Dobrowolność przekazania danych  

Podanie przez Pana/-i danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do uzyskania odpowiedzi na przesłane 

zapytanie (adres e-mail). Odmowa podania adresu e-mail będzie 

skutkowała niemożnością udzielenia odpowiedzi na przesłane 

przez Pana/-ią zapytanie. W przypadku skorzystania z prawa do 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych przyjmuje Pan/-i do 

wiadomości, że skierowane zapytanie pozostanie bez odpowiedzi. 

 


