
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „KUPUJ I POMAGAJ” 

Niniejszy dokument stanowi informację dla uczestników programu „Kupuj i pomagaj” odnośnie 
zasad na jakich przetwarzamy dane osobowe. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu niniejszej ankiety oraz przetwarzanych 
w ramach programu „Kupuj i Pomagaj” jest Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, 
ul.Dereniowa 2 lok (02-776 Warszawa) (dalej „Fundacja”). 

 

CEL PRZETWARZANIA 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu: 

 potwierdzenia przez Pana/Panią woli udziału w prowadzeniu zbiórki środków przy pomocy 
programu „Kupuj i Pomagaj” na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim 
jest kontakt z przedstawicielami naszych Podopiecznych oraz Podopiecznymi w celu 
uzgodnienia kwestii związanych z łączącą nas umową (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a w przypadku 
wyrażenia zgody w tym zakresie, dane osobowe Pana/Pani oraz Podpopiecznego, będą 
przetwarzane w celu zapewnienia korzystania z programu „Kupuj i Pomagaj” , w związku z 
niezbędnością przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy o udział 
w Programie (art. 6 ust 1 lit. b) RODO oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest 
realizacja łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); 

 wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku Podopiecznego, na stronie sercedziecka.org.pl 
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest kontakt z przedstawicielami 
naszych Podopiecznych oraz Podopiecznymi w celu uzgodnienia kwestii związanych z łączącą 
nas umową (art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a w przypadku jej wyrażenia, dane osobowe w postaci 
wizerunku będą przetwarzane w ramach programu „Kupuj i Pomagaj” na podstawie naszego 
prawnie uzasadnionego interesu, w związku z udzieloną zgodą na publikację wizerunku (art. 6 
ust. 1 lit f) RODO); 

Wizerunek zostanie opublikowany na stronie pomagaj.sercedziecka.org.pl i będzie 
opatrzony imieniem i nazwiskiem Podopiecznego, numerem zbiórki celowej oraz informacją 
o historii choroby Podopiecznego. Wizerunek znajdować się będzie w towarzystwie 
wizerunków innych Podopiecznych. Wizerunek może być wykorzystywany bez ograniczeń 
terytorialnych, do czasu zakończenia udziału w programie „Kupuj i Pomagaj”. 

 wyrażenia zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii (opisu choroby 
Podopiecznego) poprzez opublikowanie jej na stronie sercedziecka.org.pl na podstawie 
naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest kontakt z przedstawicielami naszych 
Podopiecznych oraz Podopiecznymi w celu uzgodnienia kwestii związanych z łączącą nas 
umową (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a w przypadku jej wyrażenia, dane szczególnej kategorii 
będziemy przetwarzać na stronie pomagaj.sercedziecka.org.pl, w celu informowania o 
chorobie Podopiecznego i zachęcania do przekazania środków na jego rzecz, na podstawie 
wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych (art. 9 ust. 2 a) RODO), 

 rozliczalności (wykazania, że przestrzegamy przepisów prawa), na podstawie naszego prawnie 
uzasadnionego interesu polegającego na możliwości udowodnienia, że przestrzegamy 
obowiązujących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

 



PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w oparciu o: (a) niezbędność celem wykonania umowy, 
(b)  prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), jakim jest informowanie o jej 
działalności a także informowanie o wykorzystaniu darowizny i składanie darczyńcom podziękowań 
(c) W celach rachunkowych Twoje dane będą przetwarzane albowiem ciąży na nas taki prawny 
obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

ODBIORCY DANYCH 

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w prowadzeniu zbiórki przy pomocy 
programu „Kupuj i Pomagaj”, odbiorcą danych osobowych w postaci adresu e-mail podanego jako 
kontaktowy dla Fundacji, w związku z prowadzoną zbiórką; a także danych Podopiecznego w postaci 
imienia, nazwiska, numeru zbiórki, wizerunku oraz opisu dla prowadzonej zbiórki będzie spółka 
UNICORNUM MĄKOSA RYNG SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 11/3, 02-563 
Warszawa (dostawca programu „Kupuj i pomagaj”). W związku z tym, że dane te będą publicznie 
dostępne, odbiorcami będą także użytkownicy sieci Internet, w szczególności użytkownicy programu 
„Kupuj i Pomagaj”. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Ww. dane osobowe będą przechowywane w ww. celach do momentu zakończenia udziału w 
programie „Kupuj i Pomagaj”. 

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 

Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolne lecz konieczne celem pozyskania od Pana/Pani 
informacji czy możemy zbierać dla Podopiecznego środki finansowe w ramach programu „Kupuj i 
Pomagaj” oraz wykorzystywać jego wizerunek, wraz z jego danymi, na dedykowanej dla tego 
programu stronie internetowej. 

 

TWOJE PRAWA 

Ma Pan/Pani prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. 

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, w zakresie, w jakim została ona udzielona, 
bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją 
wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację na podstawie jej usprawiedliwionego 
interesu. 

  

SKARGA 

Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie 
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 



 

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

W sprawach dotyczących ochrony danych, w tym w zakresie realizacji praw prosimy o kontakt z 
inspektorem ochrony danych osobowych pod adres: iod@sercedziecka.org.pl 

 
 


