
 

 

 

 

 
 

Komunikat Inspektora Ochrony Danych 

1/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. 

 

Druhny, Druhowie! 

w Nowym Roku nie zwalniamy tempa i w dalszym ciągu działamy z tematem RODO. Poniższe 

problematyczne zagadnienia dotarły do nas z chorągwi, ale również wynikają z obowiązującego 

okresu rozliczania PIT.  

1 % 

 

Jak dobrze wszyscy wiemy jesteśmy organizacją pożytku publicznego i w związku z tym jedną  

z metod pozyskania środków na nasze działania jest zdobycie 1% od osób płacących podatek 

dochodowy. Zdajemy sobie również sprawę, że podstawą zysków jest dobry marketing i jak 

najbardziej zrozumiałym jest zachęcanie otoczenia do przekazywania 1% na rzecz ZHP.  

Jednakże nawet przy takim działaniu zobowiązani jesteśmy stosować się do przepisów prawa. Jeśli 

umieszczacie informację treści mniej więcej brzmiącej: „Przekaż 1 % dla ZHP, nasz nr KRS to…”  

na ulotkach, banerach, stronie internetowej czy też przekazujecie tę informację bezpośrednio 

osobom fizycznym to nadal musimy wywiązać się z obowiązku informowania o przetwarzaniu 

danych osobowych tych osób zgodnie z art. 13 RODO. W związku z tym pamiętajcie, aby klauzula 

informacyjna była umieszczona na stronie drużyny/hufca/chorągwi/ZHP.  

Problem pojawia się, gdy informację o przekazaniu 1%:  

1) umieszczacie w stopce wiadomości e-mail, 

2) wysyłacie pocztą elektroniczną jako reklamę na zebrane np. od rodziców adresy e-mail, 

3) wysyłacie jako wiadomość tekstową na podany numer telefonu np. do rodziców członków 

ZHP, 

4) drukujecie na kartkach np. z okazji Dnia Myśli Braterskiej lub na kopertach. 

Nie  w ww. sposób możemy wysyłać tej informacji, ponieważ zmienia ona cel przetwarzania danych 

osobowych (adresów e-mailowych nie zbieramy w celach marketingowych, ale w celach bieżącego 

kontaktu z członkami ZHP). W związku z tym nie możemy umieszczać takiej informacji w 

wysyłanych przez nas e-mailach bez wyraźnej zgody odbiorcy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Wyjściem w tej sytuacji jest wysłanie wiadomości e-mail, do wszystkich których zachęcić chcemy 

do przekazania nam 1% o następującej treści: 
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„Czuwaj! 

Chcielibyśmy przekazać Ci informację marketingową związaną z działalnością naszej organizacji 

m.in. w celu zachęcenia Cię do przekazania na rzez chorągwi 1%. Czy wyrażasz na to zgodę?  

Informujemy również, że zasady przetwarzania Twoich danych osobowych dostępne są pod 

linkiem…” 

Pod wyżej wymienioną treścią znajdować się musi odnośnik do klauzuli informacyjnej, którą jak 

wcześniej wspomniałem, umieścić musicie na swojej stronie internetowej.   

Pamiętajcie również o tym, aby na stronie internetowej chorągwi umieścić klauzulę informacyjną 

skierowaną do osób, które przekazały 1%. Dodatkowo jeśli po otrzymaniu danych z Urzędu 

Skarbowego zamierzacie wysłać listy z podziękowaniem do tych darczyńców, którzy udostępnili 

Wam swoje dane kontaktowe nie zapomnijcie do listu dołączyć klauzuli informacyjnej. 

Treści obu klauzul znajdują się poniżej. 

  

Andrzej Rybus-Tołłoczko 
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KLAUZULA W ZWIĄZKU Z PRZKAZYWANIEM INFORMACJI MARKETINGOWYCH DROGĄ ELEKTORNICZNĄ 

1. [Administrator danych] 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem 
wykorzystywanie tych danych, jest:  

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew [●] (zwana dalej "Chorągwią"). 

2. [Inspektor Ochrony Danych] 

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność 

z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz 

kontaktować się bezpośrednio: 

1) mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl  

2) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222 

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych] 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji marketingowych dotyczących 

działalności naszej organizacji, m.in. w celu zachęcenia Cię do przekazania na rzez Chorągwi  [●]  1 % 

podatku. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższym wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO). 

4. [Ujawnianie danych osobowych] 

Nikomu nie ujawniamy Twoich danych osobowych. 

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą] 

W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:  

1) wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie 
pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem wykorzystania danych przed jej wycofaniem, 

2) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, 
uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z 
wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO), 

3) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 
16 RODO), 

4) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli 
odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były 
wykorzystywane niezgodnie z prawem, 

5) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas 
niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na 
czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.  

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w 

siedzibie Prezesa Urzędu. 
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KLAUZULA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH 1 PROCENT NA RZECZ [●] 

1. [Administrator danych] 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem 
wykorzystywanie tych danych, są:  

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew [●] (zwana dalej "Chorągwią"). 

2. [Inspektor Ochrony Danych] 

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność 

z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz 

kontaktować się bezpośrednio: mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl, 

telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222 

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych] 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 

1 % podatku, a także w celu podziękowania za wsparcie. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższych celach, 

ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. [Ujawnianie danych osobowych] 

Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając 
deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku 
Publicznego, którą wspierasz.  

Nie ujawniamy Twoich danych podmiotom spoza Związku Harcerstwa Polskiego.  

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą] 

W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:  

1) wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie 
uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją 
szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które 
realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej 
podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je. 

Ponadto możesz: 
1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, 

uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z 
wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO), 

2) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 
16 RODO), 

3) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli 
odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były 
wykorzystywane niezgodnie z prawem, 

4) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas 
niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na 
czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.  

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w 

siedzibie Prezesa Urzędu. 
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