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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z WYSTAWIENIEM FAKTURY 
 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) 
nr 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ekspert - Kujawy  
z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Dworcowa 65,  88-100 Inowrocław, tel.: 52 357 62 
15. 

2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO  
z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub  
z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: 
iod@ekspert-kujawy.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawiania faktury VAT na 
podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów  
i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na 
podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom 
realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, 
tzn. biuro rachunkowe, zewnętrzna firma informatyczna, zewnętrzna firma 
obsługująca płatności i rozliczenia, operatorzy pocztowi. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc 
od roku następującego po roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy. 

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym 
przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do 
wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne 
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 
przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy jego dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe. 

8. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wystawienia faktury. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  
w formie profilowania. 

 


