
Obowiązek informacyjny dla użytkowników (tzw. wpłacających) 
 
 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 
 

1. Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych 
„AMP Futbol”,  NIP: 5242748420, KRS: 0000421305, REGON: 145927813, można się z nami 
kontaktować pod adresem: ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa, oraz drogą elektroniczną pod 
adresem  e-mail office@ampfutbol.pl 

 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

 
a) przyjęcia i zaksięgowania darowizny, w związku ze zbiórką prowadzoną w serwisie 

www.wielkiepomaganie.pl dokonanej przez Ciebie za pośrednictwem dostawcy usług 
płatniczych, tzn. podmiotu zajmującego się przetwarzaniem Twoich płatności, 

b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. udzielanie odpowiedzi na 
reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) , 

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) weryfikacji 
wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) –  

d) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO)  

e) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO) . 
 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie 

przez Ciebie darowizny. 

 

4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się z Nami 

kontaktować za pomocą poczty e-mail office@ampfutbol.pl lub tradycyjnie kierować 

korespondencje na adres: ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa, 

 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, , 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

 

6. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punktach powyżej odbiorcami 

Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

 

a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów 

np. obsługujące systemy informatyczny do obsługi zbiórki, w zakresie utrzymanie 

infrastruktury informatycznej, do obsługi księgowej, 

b) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i 

organy państwowe, 

c) podmioty publiczne, 

d) banki, 

e) obsługi płatności online (T-pay). 
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8. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres: 

 

a) 6 lat od daty zaksięgowania przez nas darowizn , z uwagi na przepisy ustawy o rachunkowości 

oraz okres wynikający z tytułu wygaśnięcia i dochodzenia roszczeń, 

b) jeśli przetwarzamy dane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora, dane osobowe 

będziemy przetwarzać dla określonego celu do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, 

c) jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będziemy przetwarzać do 

momentu jej wycofania. 

  
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny. 

 
 


