
Klauzula informacyjna – umowy sponsoringowe/charytatywne 

Na podstawie art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opak-System Sp. z o.o. z siedzibą  

w Świlczy (36-072), Świlcza 147U, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, rozumianej 

jako przesłanie do nas prośby o wsparcie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w sytuacji udzielenia 

wsparcia – rozumianego jako prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w 

odpowiednim przypadku w związku z zawartą umową sponsoringową (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

Ponadto, przetwarzanie niektórych danych może być podyktowane wymaganiami prawnymi 

ciążącymi na nas, w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO), jak również ma na celu zapewnienie ochrony prawnej Administratora, w tym w 

szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO). 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku udzielenia zgody, w innych wpadkach 

niezbędne do zawarcia umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu wycofania zgody na przetwarzanie 

danych w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w przypadku 

pozostałych danych osobowych do 5 lat od rozliczenia wsparcia w danym roku podatkowym lub do 

czasu przedawnienia roszczeń, zależnie od tego które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów 

publicznych, sądów oraz innych podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie 

przepisów prawa, podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty 

elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, 

podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, banków 

i innych instytucji finansowych, w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych oraz za wyjątkiem 

operatorów pocztowych i firm kurierskich. 

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych; 

f) przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez nas elektronicznie na 

podstawie udzielonej zgody lub realizacji zawartej umowy; 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


