
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 "RODO") informujemy, że: 
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:  
Fundacja Żyj Pełnią Życia 
ul. Stefana Dembego 8/63;  
02-796 Warszawa,  
NIP: 951-24-75-403,  
KRS: 0000763048. 
 2. Twoje dane osobowe zbierane są w celu: 
A. Rejestracji na konferencję "Żyj Pełnią Życia - Boży plan na tożsamość, panieństwo i 
małżeństwo" (dalej nazywana Konferencją) oraz wszystkich działań z nią związanych (np. 
zaksiegowanie opłąty, weryfikacja w dniu konf.). 
B. Informowania za pośrednictwem newslekera o działalności statutowej Fundacji związanej z 
wydarzeniami organizowanymi lub współorganizowanymi przez Fundację oraz przez jej 
partnerów, w celu informowania o wydarzeniach istotnych z punktu widzenia działalności 
statutowej Fundacji, a także w celu archiwizacji. 
 3. Każdy z powyższych celów przetwarzania wymaga Twojej osobnej zgody. 
4. Zgoda wyrażona przez Ciebie jest dobrowolna. Wyrażenie przez Ciebie zgody dla punktu  A. 
jest warunkiem koniecznym Twojego uczestnictwa w Konferencji. 
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz żądania przeniesienia danych do innego 
administratora.  
 6. W dowolnym momencie możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Cofnięcie zgody dla celu A. przed dniem 3.10.2020 r. równoznaczne jest z Twoją rezygnacją z 
uczestnictwa w Konferencji. 
Jeżeli uprzednio uiściłaś już opłatę za konferencję Twoje dane osobowe będą dalej przetwarzane 
przez nas w celach księgowych ponieważ jest to prawnie uzasadniony interes Fundacji jako 
administratora danych osobowych. 
8. Przewidywany czas przechowywania danych: 
Dla celu A. - 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym 
zatwierdzone zostanie sprawozadanie finansowe za rok 2020. 
Dla celu B. - 6 lat czyli okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń liczone od 
dnia cofnięcia zgody. 
9. Wymienione prawa możesz zrealizować wysyłając z adresu, którego zgoda dotyczy, stosowne 
oświadczenie na adres kontakt@zyjpelnia.org. 
9. Twoje dane nie są profilowane, ani przekazywane innym podmiotom. 
10. Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.


