Klauzula informacyjna Fundacja TVN nie jesteś sam
Osoby otrzymujące pomoc Fundacji
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Fundacja TVN „nie jesteś sam” (dalej „ Fundacja TVN”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez
Fundację TVN?
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z pomocy
Fundacji TVN, możesz się skontaktować z Fundacją TVN lub inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez
Fundację TVN, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@tvn.pl

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację TVN?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach statutowych Fundacji, w tym w celu udzielenia Tobie pomocy
rzeczowej lub finansowej lub świadczenia pomocy społecznej.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe także dla ceów statystycznych, archiwalnych, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, a także dla celów rozliczalności wykonania obowiązków prawnych.
Fundacja TVN jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do
wykonania naszych celów statutowych (na podstawie przepisów prawa oraz naszego statutu).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes Fundacji TVN.
Obejmuje on przekazywanie Tobie informacji, wykonywania działań zachęcających do wsparcia Fundacji,
zapewnienie obsługi Twoich reklamacji i problemów technicznych, prowadzenie badań i analiz, ochronę lub
dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk, archiwizację danych oraz zapewnienie rozliczalności. W niektórych
przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być Twoja zgoda, o czym zawsze zostaniesz
poinformowany/a. Możesz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy musisz podać Fundacji TVN swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów
prawa o fundacjach, prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy udzielamy Ci wsparcia w zakresie realizacji
naszych celów statutowych. Natomiast w pozostałym zakresie, podanie nam przez Ciebie danych jest dobrowolne.
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Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji TVN w zakresie przetwarzanych danych?
Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać w następujący sposób:
•
•

•

•

możesz żądać sprostowania danych, jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
możesz żądać usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas
zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec
przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający
nam sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie
będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Fundacji TVN, ale mogą być
potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania
danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
możesz żądać przeniesienia danych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody
lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fundację TVN do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
•
•

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Fundacja TVN udostępnia Twoje dane osobowe?
Fundacja TVN udostępnia Twoje dane podmiotom, z których pomocy korzysta przy wykonywaniu swoich zadań,
np. przedsiębiorców zapewniających hosting danych, wsparcie w obszarze IT, archiwizowanie lub niszczenie
dokumentów. Fundacja TVN udostępnia także dane podmiotom świadczącym usługi płatności online oraz
podmiotom świadczącym usługi kurierskie.
Gdy jest to związane z udzieleniem wsparcia, o które wnioskowałe/aś, Fundacja TVN może udostępnić Twoje
dane podmiotom realizującym Twoje potrzeby (np. podmiotom zapewniającym materiały ortopedyczne czy usługi
rehabilitacyjne, ośrodkom pomocy społecznej, ośrodkom rehabilitacyjnym czy aptekom). W przypadku, gdy
wyrazisz na to zgodę, Twoje dane mogą być przekazane do TVN S.A. w celu umożliwienia Tobie wzięcia udziału
w progamie telewizyjnym przedstawiającym Twoją sytuację.
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Czy Fundacja TVN zbiera Twoje dane od innych podmiotów?
Na podstawie Twojej zgody, informacje o Tobie Fundacja TVN może otrzymywać od podmiotów i instytucji, takich
jak ośrodki pomocy społecznej, ośrodki lub centra pomocy rodzinie lub inne instytucje wskazane przez Ciebie, które
mogą potwierdzić informacje podane przez Ciebie we wniosku o udzielenie pomocy.

Jak długo Fundacja TVN przechowuje Twoje dane osobowe?
Fundacja TVN przechowuje Twoje dane osobowe przez okres 6 lat.
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie przez Fundację TVN informacji podanych przeze mnie o sytuacji mojej rodziny lub osób
pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie (w tym o sytuacji finansowej, życiowej lub o stanie zdrowia) w
zakresie, jaki nie jest niezbędny do wykonania przez Fundację TVN jej celów statutowych, dla celów uzyskania
pomocy z Fundacji TVN
weryfikację mojej sytuacji rodzinnej, finansowej lub zdrowotnej w
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
i przekazanie przez ten podmiot moich danych osobowych do Fundacji TVN w celu uzyskania pomocy z Fundacji
TVN
przekazanie do TVN S.A i przetwarzanie przez TVN S.A. moich danych osobowych obejmujących imię i
nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek, informacje o pomocy udzielonej przez Fundację TVN i mojej sytuacji
życiowej oraz zdrowotnej dla umożliwienia TVN S.A. zaproszenia do udziału w programach i audycjach TVN oraz
akcjach promocyjnych i marketingowych organizowanych przez TVN S.A. lub podmioty działające na jej zlecenie.

_____________________________
Imię i nazwisko

_____________________________
Data

_______________________________
Podpis
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