Polityka prywatności Fundacji „Wygrajmy Siebie”
[obowiązuje od 25.05.2018 r.]

Cieszymy się, że z nami jesteś i że możemy współpracować! W naszej Fundacji dbamy o ochronę prywatności
oraz informacji, jakie przekazują nam wszystkie współpracujące z nami osoby i jednostki, dokładamy też wszelkich
starań, by chronić prywatność swoich Podopiecznych i osób korzystających z naszych działań prowadzonych
w ramach działalności statutowej. Aby zgodnie z obowiązującym prawem, rzetelnie i przejrzyście przetwarzać Twoje
dane osobowe i powierzane nam informacje, przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności – dokument, który
określa zasady, według których dbamy o Twoje dane, oraz prawa, jakie przysługują Ci w związku z ich
przetwarzaniem.

Równocześnie

informujemy

http://wygrajmysiebie.pl/polityka-prywatnosci/

Cię,

iż

na

naszej

stronie

internetowej

znajduje się dedykowana Polityka prywatności dla naszych

serwisów internetowych.
I. Najpierw przeczytaj, czym jest RODO
Korzystamy z RODO i na nim opieramy niniejszą Politykę prywatności. Jest to obowiązujące 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), które zaczyna obowiązywać powszechnie od 25.05.2018 r. W skrócie owo rozporządzenie to
właśnie „RODO”, z jego treścią możesz się zapoznać TUTAJ.

II. Dowiedz się, jakie z Twoich danych zbieramy
Według RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej albo też możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
W przypadku naszej Fundacji są to więc dane potrzebne do należytej realizacji naszych działań statutowych, w ramach których
spotykamy się z Tobą we wzajemnej współpracy. Zbieramy więc i przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne – jeśli jesteś
naszym Wolontariuszem, prosimy Cię m.in. o podanie imienia i nazwiska oraz podstawowych danych kontaktowych, jeśli zaś
składasz wniosek o przyjęcie do grona naszych Podopiecznych, prosimy o dodatkowe dane zawarte we wniosku, dotyczące np.
Twojej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej. Każdorazowo, w dokumentach niezbędnych do nawiązania współpracy, które
otrzymujesz do wypełnienia, zatwierdzenia i podpisania (wnioski, umowy, oświadczenia itp.), określone są dane, których
wymagamy, by można było zrealizować konkretne działanie – chęć ich przekazania wyrażasz osobiście (lub czyni to Twój
przedstawiciel ustawowy), zatwierdzając zgodę swoim podpisem. Bez tego podpisu, bez tej zgody nie zbieramy i nie
przetwarzamy żadnych Twoich danych. W ramach tejże zgody informowana/y jesteś także o celu przetwarzania danych
osobowych i podstawach prawnych tego działania, o odbiorcach Twoich danych osobowych i okresie ich przechowywania,
a także o sposobie wykorzystania Twojego wizerunku, jeśli takowa sytuacja zachodzi w naszej współpracy.
Chcemy także, abyś wiedziała/wiedział, że możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa, np. organom ścigania, nie udostępniamy Twoich danych żadnym innym, nieupoważnionym do tego
prawem podmiotom, a jeśli do tego dochodzi, dzieje się to zgodnie z prawem i odpowiednimi umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych, np. w momencie, gdy dochodzi do działań związanych z korzystaniem z usług biura
rachunkowego czy innych firm zewnętrznych.

III. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych
To oznacza, że jako Fundacja decydujemy, w jaki sposób i w jakich celach przetwarzamy dane, które nam przekazujesz. Nakłada
to na nas także obowiązek dbałości o rzetelne, jasne i bezpieczne przetwarzanie tych danych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania
dotyczące procesu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować, wykorzystując następujące dane
kontaktowe:

Fundacja „Wygrajmy Siebie”, ul Heleny 10/148, 30-838 Kraków,
e-mail: wygrajmysiebie@gmail.com, telefon: 539 965 739
Wszelkie dane przechowujemy przy wykorzystaniu odpowiednich zabezpieczeń, uprzednio analizując ryzyko, jakie niesie ze sobą
ich zbieranie i przetwarzanie, oraz dobierając odpowiednie metody ochrony. Dane zbieramy i przetwarzamy tylko przez okres,
w którym jest to niezbędne do wykonywania umów i realizacji naszych działań oraz zadań statutowych, po tym czasie
minimalizujemy zakres danych do minimum w celach archiwizacji oraz możliwości wykazania naszych działań przed
uprawnionymi organami.

IV. Jakie są Twoje prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane
Powierzając nam swoje dane osobowe niezbędne do podjęcia współpracy z naszą Fundacją, przysługują Ci pewne prawa
gwarantowane przez RODO i pozwalające Ci kontrolować przepływ tych danych w naszej działalności. Masz prawo do cofnięcia
każdej udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, a cofnięcie tej zgody ma skutek od momentu jej
wycofania. Swoją zgodę możesz cofnąć, kontaktując się z nami i przekazując nam taką prośbę lub informację o prawnie
dopuszczalnym sprzeciwie wobec przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez nas zgodnie z obowiązującym prawem przed tym cofnięciem. Chcemy Cię jasno poinformować, iż cofnięcie
zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji wobec Twojej osoby, może jednak uniemożliwić dalsze
wykonywanie przez nas działań na Twoją rzecz albo korzystanie z usług, które możemy świadczyć w ramach naszej
działalności jedynie za Twoją zgodą [Zob. Art. 7 ust. 3 RODO]. Masz także prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania
danych osobowych [Art. 21 RODO], prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
[Art. 17 RODO] oraz do ich ograniczenia [Art. 18 RODO].
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieć żadnych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych
osobowych, usuniemy te dane, wobec których wniosłaś/wniosłeś sprzeciw. Mimo żądania usunięcia danych osobowych,
w związku z wniesieniem sprzeciwu albo wycofaniem zgody, możemy zachowywać pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym
do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Pamiętaj, że masz także prawo dostępu do danych osobowych [Art. 15 RODO] – możesz więc uzyskać od nas potwierdzenie,
czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, masz prawo do szerszych informacji na ten temat, do
sprostowania [Art. 16 RODO] i uzupełniania danych. Możesz także zgłaszać do nas zapytania, wnioski i skargi, a jeśli
stwierdzisz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zabezpieczone przez RODO zostało naruszone, możesz wnosić
skargi do organu nadzorczego (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, teraz Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa) [Art. 13 ust. 2 lit. d RODO]. Pamiętaj, że możesz też otrzymać przekazane
nam dane osobowe i przesłać je innemu wybranemu administratorowi lub zażądać tego od nas, jeśli jest to możliwe [Art. 20
RODO].

V. Co, jeśli zmienią się zasady?
Wiedz, że w trosce o aktualność informacji i rzetelne wypełniania prawa, możemy uzupełniać lub odpowiednio zmieniać zapisy
Polityki prywatności Fundacji. Jeśli do tego dojdzie, za każdym razem poinformujemy Cię o wszelkich zmianach. Zawsze też
gotowi jesteśmy odpowiedzieć na Twoje pytania w tym zakresie.

VI. Wolontariusz i Podopieczny – jakie dane nam przekazujesz?
Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że najczęściej nasza współpraca z Tobą może się opierać na umowie wolontariackiej
lub umowie związanej z niesieniem pomocy poprzez nasz fundacyjny Fundusz. Chcemy więc, byś wiedział dokładnie, o jakie
dane będziemy Cię prosić, jeśli znajdziesz się w którejś z tych ról.
VI.1. Jeżeli zechcesz dołączyć do naszej niepokonanej ekipy i zostać naszym Wolontariuszem, otrzymasz od nas umowę,
w treści której zawarte będą informacje dotyczące administratora danych osobowych, celów przetwarzania Twoich danych
osobowych i podstaw prawnych tego przetwarzania, a także informacje o odbiorach tych danych, okresie ich przechowywania
i konieczności ich podania. Treścią umowy zostaniesz też poinformowana/y o tym, czy w ramach naszej współpracy zachodzić
będzie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych (w tym profilowanie), raz jeszcze dowiesz się także, jakie są Twoje
prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Poprosimy Cię także w osobnym punkcie o świadomą zgodę na
udostępnienie i wykorzystanie Twojego wizerunku na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych związanych
z funkcjonowaniem Centrum Wolontariatu naszej Fundacji, do którego będziesz należeć.
VI.2. Jeśli będziesz ubiegał/a się o status Podopiecznej/ego naszej Fundacji (albo jesteś Rodzicem/Opiekunem prawnym
takiej osoby lub pełnisz rolę osoby reprezentującej Komitet Wsparcia takiej osoby), otrzymasz podstawowy formularz zgody
na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w którym zawarte będą informacje dotyczące administratora danych osobowych,
podstawowych celów ich przetwarzania w ramach wniosku o wsparcie z Funduszu oraz zasadniczych kwestii związanych
z przetwarzaniem danych w tym szczególnym przypadku współpracy. Co ważne, owy formularz, będący częścią wniosku
o wsparcie z Funduszu, jest kompatybilny z niniejszą Polityką prywatności, dlatego każdorazowo przed jego podpisaniem,
będziesz proszona/y o zapoznanie się z czytanym w tej chwili przez Ciebie punktem Polityki (VI.2.). Sytuacja ta wiąże się
z tym, iż sam wniosek jest dokumentem 10-stonicowym, w trosce o jego przejrzystość i nieposzerzanie jego objętości
zdecydowaliśmy o określeniu pewnych szczegółowych informacji w niniejszym dokumencie, a nie w strukturze wniosku, jaki
złożyć musisz w Fundacji, ubiegając się o wsparcie z Funduszu.
Tak więc, składając wniosek i podpisując wskazany wyżej formularz zgody (a jeśli stanie się to zasadne – także podpisując z nami
umowę o udzieleniu pomocy w ramach Funduszu), przyjmujesz do świadomej wiadomości następujące informacje:
1.

Podpisanie wniosku wraz z formularzem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych według wzoru
określonego przez Zarząd Fundacji i podanego do publicznej wiadomości pod adresem: http://wygrajmysiebie.pl/dopobrania/dokumenty-funduszy/ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z działalnością organizacji pozarządowej oraz w celach marketingowych.

2.

Podpisanie umowy o udzieleniu pomocy w ramach Funduszu, zgodnej w swej treści z ustaleniami Stron, jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z działalnością organizacji pozarządowej oraz w celach marketingowych.

3.

Przetwarzanie podanych we wniosku i umowie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) –
Art. 6. ust. 1. lit. „a” i „b”, tj. opiera się na wyrażeniu wyraźnej zgody przez osobę, której dane mają być przetwarzane,
i korzysta z faktu, iż przetwarzanie owych danych jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na żądanie
osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.

Celem przetwarzania danych osobowych jest uruchomienie procedury prowadzącej do ewentualnego przyjęcia danej
osoby do grona Podopiecznych Funduszu, tj. działań związanych z weryfikacją wniosku i wydaniem decyzji o przyjęciu
lub odmowie przyjęcia do tegoż grona. W przypadku podpisania umowy celem przetwarzania danych jest rozpoczęcie
i prowadzenie w ramach Funduszu kampanii na rzecz Podopiecznego oraz należyte wykonywanie postanowień umowy,
a także realizacja działań informacyjnych i promocyjnych związanych z prowadzeniem owej kampanii i wypełnianiem
umowy.

5.

Dane podane we wniosku i umowie mogą być udostępnione podmiotom trzecim (zewnętrznym) za zgodą każdej osoby
składającej wniosek/podpisującej umowę w minimalnym zakresie wymaganym przez: podmioty medyczne
towarzyszące Fundacji w procedurze weryfikacji wniosku oraz podmioty medyczne i organizacje towarzyszące

Fundacji w prowadzeniu kampanii na rzecz Podopiecznego i wypełnianiu postanowień umowy o udzieleniu pomocy;
podmioty medialne uczestniczące wraz z Fundacją w promocji kampanii na rzecz Podopiecznego; podmioty
współpracujące z Fundacją w celu zapewnienia prawidłowego współdziałania w ramach zawartej umowy między
Fundacją a podmiotem zewnętrznym; podmioty publiczne, którym Fundacja ma obowiązek przekazać dane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
6.

Dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane w okresie trwania procedury weryfikacji wniosku. Dane
osobowe zawarte w umowie będą przechowywane przez okres trwania umowy. Następnie dane osobowe zawarte we
wniosku i dane osobowe zawarte w umowie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak
przewiduje prawo, przy dołożeniu ze strony Fundacji wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiednich środków
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7.

Dane osobowe podane we wniosku i dane osobowe podane w umowie nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

8.

Podpisanie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne udostępnianie i wykorzystywanie/publikację
zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek Podopiecznego/osoby podpisującej umowę na potrzeby działań
informacyjnych i promocyjnych w ramach należytego wypełniania umowy, prowadzenia kampanii na rzecz
Podopiecznego i informowania o przebiegu kampanii, o przebiegu wykonywania umowy oraz o działaniach Fundacji
związanych z Podopiecznym (z zachowaniem archiwalnych publikacji). Zgoda obejmuje udostępnianie wskazanych
materiałów w folderach i materiałach promocyjnych tworzonych przez Fundację, na stronie internetowej
www.wygrajmysiebie.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), na oficjalnych kontach Fundacji „Wygrajmy
Siebie” na portalach społecznościowych Facebook i Instagram i w serwisie Youtube (zgodnie z przyjętą przez
Administratorów Danych ww. portali polityką prywatności i przetwarzania danych oraz ochroną danych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa), na produktach (i ich reedycjach) tworzonych w ramach działań Fundacji (zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać cofnięta lub ograniczona
przez Podopiecznego/osobę podpisującą umowę i może się to może nastąpić jedynie przez pisemne oświadczenie
o cofnięciu lub ograniczeniu zgody wraz z podaniem przyczyny.

Mamy nadzieję, że zawarte w niniejszym dokumencie informacje pozwalają Ci zdobyć pełną wiedzę na temat
przetwarzania Twoich danych osobowych podczas współpracy z naszą Fundacją – jeśli jednak masz jeszcze
jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a na pewno odpowiemy! Czas rozpocząć współpracę!

***
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych
osobowych.

