
Załącznik nr 10 

Klauzula informacyjna dla osób, na rzecz których organizowana jest akcja charytatywna 

Spółki Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM wspomagają charytatywnie osoby fizyczne (szczególnie przez 

przekazanie środków pieniężnych na leczenie) w ramach różnych akcji organizowanych publicznie, 

w tym w mediach społecznościowych (np. w ramach tzw. „gash challenge”). Biorąc udział w ww. akcjach 

charytatywnych przetwarzamy dane osoby wspieranej upublicznione w związku z prowadzoną akcją 

i rozpowszechniają te dane celem zwiększenia zakresu powodzenia akcji. 

1. Celem wypełnienia wymogów art. 14 Rozporządzenia 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), dalej: „RODO”, wskazujemy podstawowe 

informacje o wykorzystywaniu uzyskanych danych osobowych. 

2. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych są 

wspólnie Spółki Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM związane porozumieniem o współadministracji, 

dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na 

stronach internetowych Współadministratorów, w szczególności na www.essystem.pl oraz 

www.wilkasy.essystem.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają cele i sposoby 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

3. [Dane kontaktowe] Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, 

których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych, ES-SYSTEM Sp. z o.o., adres: ul. Przemysłowa 

2, 30-701 Kraków, adres mailowy: inspektorodo@essystem.pl.  

4. [Inspektor] Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania przestrzegania zasad ochrony 

danych osobowych powołali Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim skontaktować 

elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: inspektorodo@essystem.pl. 

5. [Kategorie danych] Współadministratorzy przetwarzają wyłącznie dane upublicznione w związku 

z prowadzoną akcją charytatywną (najczęściej jest to: imię, nazwisko, wizerunek, wiek, opis 

choroby/stan zdrowia.) 

6. [Cel] Współadministratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie 

prawa i w ściśle określonych celach, tj. w celu wsparcia osoby na rzecz której prowadzona jest 

zbiórka (ochrony jej żywotnych interesów) poprzez udział w zbiórce funduszy na cel charytatywny. 

7. [Źródło pochodzenia danych] Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie 

dostępnych (m.in. mediów społecznościowych, strony www.siepomaga.pl lub innych tego typu 

stron). 

8. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów  

i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze 

Współadministratorami oraz następcy prawni Współadministratorów, a także podmioty uprawnione 

na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe i inne podmioty zainteresowane lub 

biorące udział w organizowanej akcji charytatywnej.[Okres przechowywania] Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

niezbędnych do udziału w akcji charytatywnej oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

(m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane 

zostaną usunięte. 

9. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie 

niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

W przypadku, gdy akcja charytatywna jest organizowana dla Pani/Pana, występującej/-ego we własnym 

imieniu: 

http://www.essystem.pl/
http://www.wilkasy.essystem.pl/
mailto:inspektorodo@essystem.pl
mailto:inspektorodo@essystem.pl
http://www.siepomaga.pl/


 

[Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) 

RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. e) RODO. 

 

W przypadku, gdy akcja charytatywna jest organizowana w imieniu osoby nie mającej zdolności 

prawnych (w tym dziecka), Pani/Panu jako osobie uprawnionej do reprezentacji osoby nie mającej 

zdolności prawnych: 

[Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) 

RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. e) RODO. 

 


