
Klauzula informacyjna dla Wnioskodawcy o pomoc ze środków 
fundacji pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia z siedzibą w Żorach 

  
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców. 
Administrator danych: Fundacja pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia 

ul. Rybnicka 248, 44-240 Żory  

Cele przetwarzania:  Przyznawanie pomocy ze środków fundacji pn. Fundusz Stypendialny im. 
Alojzego Gamonia z siedzibą w Żorach; 

 Ocena kwalifikowania się Wnioskodawcy do przyznania wnioskowanej pomocy; 
 Wybór Wnioskodawcy, któremu zostanie przyznana wnioskowana pomoc; 
 Ewentualne zawarcie i należyta realizacja zawartej z Wnioskodawcą umowy 

o przyznanie wnioskowanej pomocy. 
 

Podstawy prawne 
przetwarzania: 

 Pana/i zgody na przetwarzanie; 
 uzasadniony interes fundacji pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia 

z siedzibą w Żorach. 
 

Odbiorcy danych: Brak odbiorców. 

Prawa związane 
z przetwarzaniem danych: 

 prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; 
 prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
 inne prawa określone w informacji szczegółowej. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Wnioskodawców. 
 
1. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Pana/i danych osobowych będzie fundacja pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia z siedzibą 
w Żorach (dalej także fundacja).  
Może się Pan/i skontaktować z fundacją w następujący sposób: 
 listownie na adres: ul. Rybnicka 248, 44-240 Żory 
 mailowo: fundusz@funduszstypendialnygamon.pl 
 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Fundacja nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. 
 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. 
Fundacja będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe, w celu przyznania pomocy ze środków fundacji, tj. aby: 
 ocenić Pana/i sytuację materialną pod kątem możliwości uzyskania przez Pana/nią pomocy, o którą Pan/i aplikuje; 
 dokonać wyboru Wnioskodawcy, któremu zostanie przyznana wnioskowana pomoc; 
 ewentualnie zawrzeć z Panem/nią umowę o przyznanie wnioskowanej pomocy i należycie ją realizować; 
 a także w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej. 
 
Podstawą prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych jest: 
 Pana/i zgoda na przetwarzanie danych wyrażona w stosownym oświadczeniu; 
 Uzasadniony interes fundacji – w zakresie danych zebranych podczas zawierania i wykonywania z Panem/nią 

umów, fundacja posiada uzasadniony interes w tym, aby należycie zawierać i wykonywać zawarte z Panem/nią 
umowy. 

 
Brak podania przez Pana/nią stosownych danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach wyżej 
wymienionych, może skutkować niemożnością oceny Pana/i sytuacji materialnej, w kontekście kwalifikowalności Pana/i 
do przyznania wnioskowanej pomocy ze środków fundacji, niemożnością zawarcia z Panem/nią przez fundację umowy 
lub niemożnością wykonania umów zawartych z Panem/nią przez fundację, niemożnością stosownego prowadzenia 
dokumentacji księgowej i podatkowej. 
 

4. Okres przechowywania danych osobowych. 
Fundacja pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia będzie przechowywać Pana/i dane osobowe przez okres 
zgodny z postanowieniami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z  2017 r. poz. 1221 z 
późn. zm.), ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia 



podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2018 poz. 1779 z późn. zm.), a także ewentualnie postanowieniami 
innych stosownych, obowiązujących aktów prawnych, z uwzględnieniem okresu wykonywania/obowiązywania 
zawartych z Panem/nią umów. 

 
5. Odbiorcy danych. 

Brak odbiorców. 
 
6. Pana/i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Przysługują Panu/i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; 
b) prawo dostępu do Pana/i danych osobowych; 
c) prawo żądania sprostowania Pana/i danych osobowych; 
d) prawo żądania usunięcia Pana/i danych osobowych; 
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/i danych osobowych; 
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych ze względu na Pana/i szczególną sytuację – 

w przypadkach, kiedy fundacja  przetwarza Pana/i dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; 
g) prawo do przenoszenia Pana/i danych osobowych, tj. prawo otrzymania od fundacji Pana/i danych osobowych, 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. Może Pan/i przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby fundacja przesłała 
Pana/i dane do innego administratora. Fundacja uczyni zadość Pana/i żądaniu jedynie w przypadku jeśli takie 
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/i tylko co do tych 
danych, które fundacja przetwarza na podstawie umowy z Panem/nią lub na podstawie Pana/i zgody. 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o skontaktowanie się z fundacja pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego 
Gamonia. 

 
Prawo wycofania zgody. 
W zakresie, w jakim Pana/i dane są przetwarzane na podstawie zgody (np.: imię i nazwisko; miejsce zamieszkania) – ma 
Pan/i prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może 
Pan/i wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny fundacji, a także na adres 
e-mailowy fundacji (wskazane w punkcie 2 powyżej). 

 
Prawo wniesienia skargi do organu. 
Przysługuje także Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 
 

 
Potwierdzam odbiór niniejszej Klauzuli informacyjnej oraz zapoznanie się z jej treścią: 
 
 
 
 
 
 

 ………………………………..……………….. ………………………………..……………….. 
  (data)  (podpis Wnioskodawcy) 

 

                                                                    
 W przypadku gdy Wnioskodawcą jest osoba małoletnia Klauzula informacyjna powinna zostać podpisana przez jej prawnego opiekuna. 


