
KLAUZULA INFORMACYJNA – FAKTURY 

 

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO, 

1. Administratorem danych do faktury, w tym danych osobowych podanych przy 

składaniu upoważnienia jest Ogród Zoobotaniczny w Toruniu z siedzibą przy ul. 

Bydgoska 7, 87-100 Toruń, e-mail: sekretariat@zoo.torun.pl  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z 

powołanym w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu inspektorem ochrony danych 

Sylwią Słomińską-Buńka pod adresem e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, 

której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury przez okres niezbędny 

do realizacji ww. celu.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c) ww. 

Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami danych będą pracownicy działu kadr i księgowości, a także mogą być 

przetwarzane przez: organy publiczne, instytucje oraz inne podmioty upoważnione do 

dostępu lub otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, podmioty którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe 

na podstawie umów oraz dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu 

Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo 

do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

8. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega decyzjom, które się opierają wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani innym podmiotom z 

wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa. 
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