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KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH DLA WNIOSKODAWCY I OSOBY KTÓREJ 

DOTYCZY WNIOSEK 

1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby rozpatrzenia i realizacji Wniosku o udzielenie 
darowizny, zgodnie z Regulaminem udzielania darowizn osobom prawnym jest Fundacja PGE z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Mysiej 2. W sprawach dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt na adres: 
fundacja.PGE@gkpge.pl  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a. niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji Wniosku o udzielenie darowizny, na podstawie zgody 

wnioskodawcy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r „RODO”, tj. dobrowolnej i wyraźnej zgody;  

b. niezbędnym do zawarcia umowy darowizny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b; 
c. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych w związku z realizacją wniosku, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO; 
d. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego obrony roszczeń Fundacji PGE, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO; 
e. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Fundacji PGE, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f 

RODO; 
f. archiwalnym w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji PGE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów 

określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.  
a. dla podpunktu a. okres przetwarzania danych wyznacza data cofnięcia zgody na przetwarzania lub brak 

konieczności dalszego przetwarzania danych 
b. dla podpunktu b-f okres przetwarzania danych wynosi 6 lat od daty realizacji  umowy darowizny i 

rozliczenia wniosku. 
4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych. Jeżeli 

skorzysta Pan/Pani z tego prawa Fundacja PGE zaprzestanie przetwarzania danych, a dane osobowe zostaną 
usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie 
prawnie wiążące. Cofnięcie zgody można zgłosić na adres: fundacja.PGE@gkpge.pl. Informujemy, że cofnięcie 
zgody przed rozpatrzeniem wniosku spowoduje wycofanie wniosku i brak jego rozpatrzenia. 

5. Dane osób, których dotyczy wniosek Fundacja PGE otrzymała od Wnioskodawcy i obejmują one dane 
niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. W szczególności imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, krótki opis sytuacji w związku z którą składany jest wniosek. 
Opis może zawierać dane szczególnej kategorii np. dane dotyczące zdrowia beneficjenta darowizny. 

6. Dane osobowe podane w Wniosku nie będą udostępniane innym podmiotom bez wyraźnej zgody 
Wnioskodawcy i osoby, której dane dotyczą z wyjątkiem Spółki Grupy Kapitałowej PGE z którą związany jest 
Wnioskodawca, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.  
8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: 

a. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

b. żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, uzyskania kopii danych, 
przenoszenia danych, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; 

c. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej 
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 
 
 

………………………………………………………….     ……………………………………………………… 
data i podpis osoby, której dotyczy prośba *       data i podpis wnioskodawcy 

*W przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych wniosek wypełnia opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy  
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