
REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Pojęcia 

Rozporządzenie RODO. 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). 

Fundacja. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo z siedzibą pod adresem: 87-100 Toruń, 
ul. Konstytucji 3Maja 13B/43. 

Regulamin RODO. Treść niniejszego dokumentu. Jest on naczelnym dokumentem 
regulującym zasady przetwarzania danych w Fundacji. 

Klient, klient Fundacji. Osoba fizyczna, która zakupiła publikacje wydawane przez 
Fundację i otrzymała fakturę sprzedaży. Klient przez akt zakupu i otrzymanie faktury 
wyraził zgodę na przetwarzanie niezbędnych do wystawienia faktury danych osobowych. 
Nabywa szereg uprawnień, o których mówi Rozporządzenie RODO. 

Strona internetowa Fundacji. Strona internetowa Fundacji, znajdująca się pod adresem: 
www.swch.pl, na której znajduje się Regulamin RODO. 

2. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, którego 
siedziba mieści się w Toruniu przy ulicy Konstytucji 3 Maja 13B mieszkania 43; kod 
pocztowy: 87-100 Toruń. 

3. Podstawa przetwarzania danych  

Fundacja Świadome Chrześcijaństwo przetwarza dane osobowe na podstawie artykułu 6 
ustępu 1 litery b 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). 

Zgodnie z przytoczonym fragmentem Rozporządzenia RORO, przetwarzanie danych 
osobowych jest ustawowym obowiązkiem Fundacji, polegającym na obowiązku 
przechowywania dokumentów sprzedaży przez okres 5 lat od daty ich wystawienia. 



4. Cel i zakres 

Fundacja pozyskuje dane osobowe wyłącznie w celu wystawienia faktury sprzedaży. Na 
fakturze mogą pojawić się dane osobowe ponieważ może być wystawiona dla: 

- osoby fizycznej, 
- podmiotu prawnego, w którego nazwie zawarte są dane osobowe. 

Dane jakimi dysponuje Fundacja to dane, które znajdują się na fakturze: imię, nazwisko, 
adres, NIP, numer konta bankowego. 

Fundacja nie wykorzystuje danych osobowych do innych celów niż przedstawione wyżej, 
w szczególności nie rozsyła ofert i materiałów reklamowych. 

5. Zastosowane środki ochrony 

5.1. Dokumentacja RODO, na którą składają się: 

- Regulamin przetwarzania danych osobowych 

- Ewidencja miejsc przetwarzania danych osobowych 

- Wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych  

- Rejestr podmiotów zewnętrznych, którym udostępniane są dane osobowe 

- umowy regulujące udostępnianie danych osobowych firmom zewnętrznym 

5.2. Pracownicy Fundacji znają dokumentację RODO, w szczególności znają i stosują się 
do Wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

6. Szczegółowe uprawnienia klienta Fundacji 

6.1. Obowiązek informacyjny, o którym wspomina Rozporządzenie RODO spełniony jest 
automatycznie jako wynik zawarcia umowy konsumenckiej, czego dowodem jest 
faktura sprzedaży. Niniejszy Regulamin RODO dostępny jest na stronie Fundacji pod 
adresem: www.swch.pl/fundacja/Regulamin_RODO.pdf 

6.2. Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest ona w takim samym 
stopniu dobrowolna jak dobrowolny jest zakup publikacji w Fundacji. 

6.3. Możliwość usunięcia.  

Fundacja zobowiązana jest ustawowo do przechowywania i okazywania dokumentów 
sprzedaży na żądanie odpowiednich organów państwowych przez okres 5 lat. 

Żadne prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych nie mogą stać w 
sprzeczności z tym obowiązkiem. 



Wynika z tego, że możliwość usunięcia danych osobowych na żądanie Klienta, 
dotyczy danych osobowych, których jedynym źródłem są faktury starsze niż 5 lat. 

W takim przypadku Fundacja zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia danych 
osobowych z wszystkich miejsc, w których są przetwarzane. 

Uznajemy, że osoby fizyczne, które dokonały zakupu publikacji w Fundacji rozumieją 
i wyrażają zgodę na taki stan rzeczy, gdyż regulowany jest przez akty prawne wyższej 
rangi. 

6.4. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. 

6.5. Prawo do przenoszenia danych. Na żądanie Klienta Fundacja przekaże dane osobowe 
innym podmiotom, wskazanym przez Klienta. 

6.6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

6.7. Dane osobowe posiadane przez fundację nie są wykorzystywane do automatycznego 
podejmowania decyzji względem osób, których te dane dotyczą.  

7. Udostępnianie danych innym podmiotom, podmiotom zagranicznym.  

Rejestr podmiotów zewnętrznych, którym udostępniane są dane osobowe jest 
załącznikiem do niniejszego Regulaminu RODO. 

Zasady przekazywania danych osobowych każdemu z podmiotów wymienionym w 
Rejestrze uregulowane są indywidualnymi umowami z tymi podmiotami. 

Fundacja nie udostępnia danych osobowych podmiotom zagranicznym. 

 

 

Załączniki: 

Z1. Krótka informacja RODO 

Z2. Ewidencja miejsc przetwarzania danych osobowych 

Z3. Wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Z4. Rejestr podmiotów zewnętrznych, którym udostępniane są dane osobowe 

 


