ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ FUNDACJĘ MEDIAEXPERT WŁĄCZ SIĘ
1. Administratorem danych wnioskodawcy oraz osoby, której ma być udzielona pomoc, jest Fundacja
MEDIAEXPERT „Włącz się”, z siedzibą w Złotowie przy ul. Za Dworcem 1D. Jeżeli chciałbyś się z nami
skontaktować, napisz do nas mail na adres fundacja@fundacjawlaczsie.pl lub prześlij list na adres
„Fundacja Mediaexpert Włącz się”, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Moje dane
osobowe”.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Koordynator Fundacji. Adres kontaktowy do
Inspektora to: fundacja@fundacjawlaczsie.pl
3. Dane wnioskodawcy oraz osoby, której ma być udzielona pomoc przetwarzamy w celu rozpatrzenia
złożonego wniosku o pomoc, a następnie w celu udzielenia tej pomocy i dokonania rozliczeń z tym
związanych.
4. Dane osoby, której ma być udzielona pomoc, uzyskujemy od wnioskodawcy, która składa do Fundacji
prośbę o udzielenie pomocy ww. osobie. Jeśli wnioskodawca prosi o udzielenie pomocy jemu
samemu, jego dane osobowe uzyskujemy od samego wnioskodawcy.
5. Przetwarzamy dane wnioskodawcy oraz osoby, której ma być udzielona pomoc, w następującym
zakresie:
• imię i nazwisko oraz podpis,
• adres zamieszkania,
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• wiek osoby, której ma być udzielona pomoc,
• informacje o zdrowiu osoby, której ma być udzielona pomoc (np. o chorobach, historii
leczenia, koniecznych do wykonania zabiegach, lekarzach i placówkach medycznych
udzielających wcześniej pomocy etc.),
• sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osoby, której ma być udzielona pomoc
(np. o liczbie członków jej rodziny, wysokości miesięcznych dochodów etc.),
• historia udzielonej pomocy, rodzaju pomocy oraz wysokości przekazanych środków,
• bank i numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić przekazanie pomocy pieniężnej,
• numer HR ID oraz numer IP, z którego został wysłany wniosek w formie elektronicznej,
• dodatkowe informacje, które mogły być zawarte w korespondencji e-mail z Fundacją,
• wyrażone zgody.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są zgody wnioskodawcy oraz osoby, której ma być udzielona
pomoc lub jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy,
Fundacja zawiera z beneficjentem stosowne porozumienie, stanowiące umowę między stronami.
Wówczas dane osobowe beneficjenta przetwarzamy w celu wywiązania się stron z umowy.
7. Okres przez jaki przechowujemy Twoje dane osobowe, jest zależny od okresu, w którym udzielana
jest pomoc. Po tym czasie, dane będą wykorzystywane do celów Statutowych Fundacji, jednak nie
dłużej niż 5 lat.
8. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania
określonych świadczeń w ramach przyznawanej pomocy. Nie sprzedajemy Twoich danych, ani nie
1 | Fundacja MEDIAEXPERT Włącz się

9.

10.

11.

12.
13.

udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe możemy
przekazać naszym partnerom:
• firmom świadczącym dla Fundacji usługi informatyczne,
• podmiotom, za pośrednictwem których udzielamy tzw. pomocy rzeczowej (np. kancelaria
prawna udzielająca pomocy prawnej).
Przekazujemy naszym partnerom tylko te dane, które są niezbędne. Tam, gdzie jest to możliwe
stosujemy narzędzia zachowania anonimowości (np. pseudonim, niepełna nazwa etc.), co
uniemożliwia zidentyfikowanie.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do tego, abyśmy
mogli rozpatrzyć prośbę (wniosek) o pomoc. Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać
w dowolnej chwili, pisząc mail na adres fundacja@fundacjawlaczsie.pl lub listownie na: Fundacja
MEDIAEXPERT „Włącz się”, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dane osobowe”.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zaprzestanie przetwarzania danych, których dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych, masz prawo do:
• dostępu do treści swoich danych osobowych,
• poprawiania danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• żądania usunięcia danych,
• przenoszenia danych do innego administratora danych.
Swoje prawa możesz egzekwować poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Fundacji.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych,
masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia, powinieneś podać
pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub
wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w tym wrażliwych danych osobowych

Imię i nazwisko osoby, której ma zostać udzielona pomoc ______________________________________
Poniżej znajdują się oświadczenia stanowiące zgody, umożliwiające Fundacji MEDIAEXPERT Włącz się,
przetwarzanie przekazywanych przez wnioskodawcę danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie, obejmuje
również tzw. dane wrażliwe (danych szczególnej kategorii), które dotyczą zdrowia osób, którym ma zostać
udzielona pomoc.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych Podopiecznego zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn.zm),
w celu realizacji działań statutowych Fundacji. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww.
ustawy jest Fundacja MEDIAEXPERT Włącz Się z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów.
Zostałem poinformowany, iż zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
Podopiecznego jest dobrowolna, a także o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych
i/lub danych osobowych Podopiecznego oraz ich zmiany.
____________________________________
Czytelny podpis Beneficjenta/Rodzica
lub innego prawnego opiekuna

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Fundację MEDIAEXPERT
Włącz się wizerunku mojego i/lub Podopiecznego Fundacji w całości i we fragmentach. Zgoda dotyczy
wizerunku uwiecznionego na zdjęciach, filmach, relacjach audiowizualnych oraz danych osobowych moich
i/lub Podopiecznego, obejmujących takie dane jak: imię, nazwisko, nazwę schorzenia, wiek.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie i upublicznienie wizerunku oraz danych osobowych, poprzez
ich publikację w całości lub we fragmentach na stronach internetowych, mediach społecznościowych,
publikacjach prasowych, na ulotkach, folderach, kalendarzach, plakatach reklamowych i innego rodzaju
materiałach i nośnikach promocyjnych, do celów działań statutowych Fundacji i informacyjnych.
Zostałem poinformowany, że zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Fundację wizerunku
oraz danych osobowych moich i/lub Podopiecznego może być w każdej chwili wycofana.

____________________________________
Czytelny podpis Beneficjenta/Rodzica
lub innego prawnego opiekuna
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