Protokół darowizny
Cześć, dzień dobry! Dziękujemy za chęć podarowania książki na rzecz Biblioteki w Przestrzeni
Pełnej Czasu. Dla załatwienia wszystkich formalności prosimy Cię o wypełnienie poniższego
formularza i dostarczenie nam go wraz z książką.
Darczyńca:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Obdarowany:
Pani Swojego Czasu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod następującym
adresem: al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000810602, której akta rejestrowe przechowuje Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posługującą
się numerem NIP 6751717322, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000,00 zł
Przedmiot darowizny:

Wartość darowizny:
Czy wyrażasz zgodę na publikację Twoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie
Pani Swojego Czasu w sekcji prezentującej naszych darczyńców?
TAK / NIE

....................................
data i podpis

Książki prosimy wysłać na adres:
PRZESTRZEŃ PEŁNA CZASU
Ul. Św. Wawrzyńca 19/90
31-060 Kraków
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Pani Swojego Czasu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą pod następującym adresem: al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000810602,
której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP 6751717322, o kapitale zakładowym
wynoszącym 100 000,00 zł.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, w celach archiwalnych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co
stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wywiązania się z obowiązków podatkoworozliczeniowych nałożonych na nas przez przepisy prawa. Jeżeli wyraziłaś zgodę na publikację
Twoich danych na naszej stronie, dane przetwarzane są również w tym celu na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe opublikowane na stronie będą przechowywane przez cały czas
funkcjonowania strony, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na publikację. W takiej sytuacji,
dane zostaną usunięte ze strony, ale nadal będą przez nas przechowywane w celu realizacji
obowiązków podatkowo-rozliczeniowych oraz na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń. Dane zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń, a gdy
chodzi o dokumentację podatkowo-rozliczeniową – po upływie terminów przewidzianych
przepisami prawa.
W przetwarzaniu danych osobowych biorą udział podmioty przetwarzające, z którymi łączą
nas umowy powierzenia przetwarzania danych, tacy jak hostingodawca, biuro rachunkowe,
podwykonawcy, dostawcy oprogramowania chmurowego.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jesteśmy zobowiązani na
podstawie przepisów prawa do ich udostępnienia określonym organom, służbom lub
instytucjom, w szczególności urzędom skarbowym.
Dane osobowe mogą być przekazane kancelarii prawnej, jeżeli zajdzie potrzeba skorzystania z
pomocy prawnej, do której udzielenia niezbędny jest dostęp do danych osobowych.
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w szczególności do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA), w związku z przetwarzaniem danych w ramach
oprogramowania, które przechowuje dane na serwerach zlokalizowanych w państwach
trzecich. Wszyscy dostawcy oprogramowania, z którego korzystamy, zapewniają odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności
przewidzianych przez prawo europejskie, takich jak standardowe klauzula umowne lub
przystępowanie do specjalnych programów operacyjnych typu Tarcza Prywatności.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z
prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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