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Fundacja Ordo Medicus jest oddolną inicjatywą lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, 

wolności, prawdy i niezależnej nauki.  

W tym miejscu chcemy zapoznać Państwa z aktualnie obowiązującymi przepisami celem 

zapewnienia  bezpieczeństwa we współpracy z Fundacją. 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie 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 (dalej jako  „RODO”). 

Poza RODO w polskim porządku prawnym obowiązuje też ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która doprecyzowuje 
niektóre z zasad ochrony danych osobowych. 

Poniżej wskazujemy na podstawowe zagadnienia związane z przetwarzaniem Państwa 
danych osobowych w związku z wejściem we współpracę z Fundacją Ordo Medicus w 
różnych, podanych poniżej kategoriach zagadnień i relacji. Prosimy Państwa o zapoznanie 
się z tymi informacjami: 

 

Klauzula informacyjna dla beneficjentów 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  FUNDACJA ORDO MEDICUS 

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych - info@ordomedicus.org 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e RODO 

– przetwarzanie w interesie publicznym w celu : 

1. Obsługa programu 

2. Prowadzenie warsztatów 

3. Wysyłka newslettera edukacyjnego 

4. Kategoria danych osobowych: niewrażliwe 



5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz partnerzy 

projektu 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji projektu / 

wsparcia 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 

skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora 

 

Klauzula informacyjna dla Darczyńców 

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  FUNDACJA ORDO MEDICUS 

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych - info@ordomedicus.org 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych 

fundacji * oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji oraz 

podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – Przetwarzanie w interesie 

publicznym 

4. Kategoria danych osobowych: niewrażliwe 

5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia 

sprzeciwu 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

 



 

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (CEIDG) 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  FUNDACJA ORDO MEDICUS 

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych - info@ordomedicus.org 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy 

4. Kategoria danych osobowych: niewrażliwe 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych lub Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia 

oraz Biuro rachunkowe 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o 

uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania 

przetwarzania 

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

może skutkować odmową zawarcia umowy 

 

 

Klauzula informacyjna dla newslettera 

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  FUNDACJA ORDO MEDICUS 

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych - info@ordomedicus.org 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego - 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu 

administratora jakim jest marketing bezpośredni 

4. Kategoria danych osobowych: niewrażliwe 

5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano w związku z apisaniem się na newsletter na 



stronie Fundacji. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

przetwarzające 

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes 

realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

 

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  FUNDACJA ORDO MEDICUS 

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – info@ordomedicus.org 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wolontariatu na 

podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy, a w 

pozostałym zakresie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e RODO – przetwarzanie w 

interesie publicznym 

4. Kategoria danych osobowych: niewrażliwe 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz partnerzy akcji 

prowadzonej przez Fundację 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy, 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony 

Danych   Osobowych 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową 

podjęcia współpracy przez Administratora 


