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Załącznik 6 do  

Umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi 

 

…………………………….. 

miejscowość i data 

  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ WARUNKOWEJ ZGODY NA PRZYJĘCIE DAROWIZNY 

 

Caritas ………………………..…………. 

…………………………/adres 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, ja ........................................................................wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych 

przeze mnie w formularzu kwalifikowania danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres  

do korespondencji, numer telefonu, adres email, dane o sytuacji socjalnej/informację o dochodzie, danych  

o stanie zdrowia, informacji dotyczących stopnia samodzielności oraz informacji o udziale w poprzednich 

edycjach Programu „Na codzienne zakupy” przez Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, Fundację Biedronki 

z siedzibą w Poznaniu oraz Caritas Diecezjalne w tym Caritas …………………………………………….. 

jako Współadministratorów, wskazanych w INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH  W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I REALIZACJĄ PROGRAMU „NA CODZIENNE 

ZAKUPY”,  

w celu:   

prowadzenia procesu rekrutacji do uczestnictwa w Programie „Na codzienne zakupy”, a w przypadku 

zakwalifikowania do Programu w celu realizacji Programu zgodnie z regulaminem Programu „Na codzienne 

zakupy”, w szczególności w zakresie ustalenia i ewidencjonowania osób zakwalifikowanych jako uczestnicy 

Programu „Na codzienne zakupy”, przeprowadzenia badania wśród uczestników Programu,  w celu 

pogłębienia zrozumienia sytuacji seniorów i ich potrzeb, oceny funkcjonowania Programu i jego 

poszczególnych elementów oraz pozyskania wiedzy potrzebnej do określenia dalszego rozwoju działań 

pomocowych. 
 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, zaś cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane 

na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem. 

 

                                                                                       ………………………….. 

Podpis 

 

 

W przypadku zakwalifikowania mnie jako uczestnika do Programu „Na codzienne zakupy”, wyrażam zgodę na 

przyjęcie darowizny w postaci środków pieniężnych przekazanych w formie zasileń karty będącej elementem Programu 

„Na codzienne zakupy”, zgodnie z Regulaminem Programu.  
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.……………………….. 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 6 do  

 Umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi 

 

Wzór dla Caritas Diecezjalnych 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I REALIZACJĄ PROGRAMU „NA CODZIENNE ZAKUPY”  

 

Zgodnie z art. 13 oraz 26 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 (dalej „RODO”), poniżej przedstawiamy informację o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w 

jakim zakresie organizatorzy programu „Na codzienne zakupy”, tj. Caritas Polska, Fundacja Biedronki oraz Caritas Diecezjalne 

przetwarzamy wspólnie Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją ww. programu oraz informację o zasadniczej treści naszych 

wspólnych uzgodnień w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.  

 

1. KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? 

1.1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są organizatorzy programu „Na codzienne zakupy”.  Są to: 

1.1.1. Caritas Diecezjalne, w tym Caritas Diecezjalna, w której Pani/Pan wnioskowała/wnioskował o przyjęcie lub  

w której została Pani/Pan zgłoszona/zgłoszony do programu „Na codzienne zakupy”,  

tj. CARITAS………………………………………………… 

Lista Caritas Diecezjalnych będących Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych podana jest w Załączniku 

do niniejszej informacji. Może Pani/Pan zapoznać się z tą listą także w siedzibie Caritas Diecezjalnej albo odpowiednio 

w siedzibie Caritas Polska. 

1.1.2. Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, NIP: 5271006655, KRS 0000198645 

1.1.3. Fundacja Biedronki, ul. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, NIP: 7831815211, KRS 0000834234 

1.2. Kontakt z nami jest łatwy, ponieważ wyznaczyliśmy punkt kontaktowy dla wszystkich spraw dotyczących Pani /Pana 

danych osobowych. Punktem kontaktowym dla Pani/Pana będzie ……………………………… w Caritas 

………………………………….. z którym można skontaktować się za pośrednictwem…………………………………. 

 

2. JAKA JEST ZASADNICZA TREŚĆ NASZYCH WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ W ZWIĄZKU  

Z PRZETWARZANIEM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?  

2.1 Niniejszym informujemy, iż w ramach umowy o współadministrowaniu podpisanej przez organizatorów Programu „Na 

codzienne zakupy” zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających  

z RODO, w szczególności zostało uzgodnione, iż: 
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2.1.1 dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie miała wyłącznie Caritas Diecezjalna, do której wpłynął wypełniony przez 

Panią/Pana formularz kwalifikowania do Programu „Na codzienne zakupy”. Fundacja Biedronki, Caritas Polska oraz 

pozostałe Caritas Diecezjalne mogą mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych wyłącznie w przypadku ewentualnej 

kontroli/audytu.  

2.1.2 Za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, oraz za 

realizację Pani/Pana uprawnień, o których mowa w pkt 9 poniżej jest odpowiedzialna wyłącznie Caritas Diecezjalna, do 

której wpłynął wypełniony przez Panią/Pana formularz kwalifikowania do Programu „Na codzienne zakupy”. 

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE? 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w formularzu kwalifikowania do Programu „Na codzienne zakupy” przetwarzamy na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji do uczestnictwa w   Programie 

„Na codzienne zakupy”, a w przypadku zakwalifikowania do Programu w celu realizacji Programu zgodnie z regulaminem 

Programu „Na codzienne zakupy”, w szczególności w zakresie ustalenia i ewidencjonowania osób zakwalifikowanych jako 

uczestnicy Programu, przeprowadzenia badania wśród uczestników Programu w celu pogłębienia zrozumienia sytuacji 

seniorów i ich potrzeb, oceny funkcjonowania Programu i jego poszczególnych elementów oraz pozyskania wiedzy potrzebnej 

do określenia dalszego rozwoju działań pomocowych.  

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie, zaś cofnięcie 

tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie powyższej zgody 

przed jej wycofaniem. Jeżeli zostanie Pani/Pan uczestnikiem Programu, będziemy także przetwarzać Pani/Pana dane osobowe 

w celu realizacji Umowy darowizny na podstawie zawartej umowy, w celu przestrzegania przepisów podatkowych na 

podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach oraz w celu ewentualnego ustalenia lub 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami względem Współadministratorów na podstawie uzasadnionego interesu 

Współadministratorów.  

Jeżeli Pani/Pan cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakwalifikowaniu do Programu, będziemy mogli 

przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie zawartej umowy darowizny lub innych przesłanek prawnych wskazanych powyżej. 

 

4. W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE ORAZ W JAKI SPOSÓB JE 

ZBIERAMY? 

Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, dane o sytuacji 

socjalnej/informację o dochodzie, dane o stanie zdrowia, informacje dotyczące stopnia samodzielności oraz informację  

o udziale w poprzednich edycjach Programu „Na codzienne zakupy” pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana z wypełnionego 

przez Panią/Pana formularza kwalifikowania do Programu „Na codzienne zakupy”.  

 

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANI/PANA  DANE OSOBOWE? 

W przypadku zakwalifikowania się Pani/Pana do Programu „Na codzienne zakupy” Pani/Pana dane osobowe będziemy 

przetwarzać w okresie obowiązywania Programu „Na codzienne zakupy”. Pani/Pana dane będziemy przechowywać do 5 lat 

po przekazaniu darowizny w ramach Programu „Na codzienne zakupy” lub  do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony. W przypadku niezakwalifikowania się do 

Programu Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie zniszczone. 
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6. KTO JEST ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH? 

6.1. Pani/Pana dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizowania Programu „Na 

codzienne zakupy”. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Pani/Pana dane to:  

6.1.1. podmioty świadczące dla nas usługi hostingowe oraz informatyczne, 

6.1.2. podmioty świadczące dla nas usługi doradcze (np. prawne, podatkowe) oraz podmioty z branży obsługi księgowej, 

6.1.3. podmioty wykonujące badania ankietowe w ramach realizacji Programu „Na codzienne zakupy”, 

6.1.4. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6.2. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Pani/Pana dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących 

przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Pani/Pana dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Pani/Pana dane osobowe i spełniały wymogi RODO. 

 

7. CZY PRZEKAZUJEMY DANE DO PAŃSTW TRZECICH BĄDŹ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH? 

Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.  

 

8. JAKIE PANI/PAN MAJĄ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH? 

8.1. Prawo ochrony danych osobowych daje Pani/Panu szereg praw, z których może Pani/Pan skorzystać w dowolnej chwili. 

Pani/Pana prawa obejmują: 

8.1.1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  

8.1.2. prawo do cofnięcia zgody, zaś cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które 

zostało dokonane na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem, 

8.1.3. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,  

8.1.4. prawo do usunięcia danych, 

8.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  

8.1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu (z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją) wobec przetwarzania 

Pana/Pani danych osobowych, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes 

Współadministratorów, 

8.1.7. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. 

8.2. Uprawnienia, o których mowa powyżej może Pani/Pan wykonywać poprzez kontakt z właściwym dla Pani/Pana punktem 

kontaktowym.  

8.3. Jeżeli Pani/Pan uzna, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to 

Pani/Pan ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

9. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH: 

 

Podanie danych osobowych w formularzu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym. Dane podawane są dobrowolnie  

i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia 

rekrutacji do Programu „Na codzienne zakupy” i udziału w Programie „Na codzienne zakupy”, w przypadku zakwalifikowania 

się przez Panią/Pana do Programu „Na codzienne zakupy”.  
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Potwierdzam odbiór niniejszych informacji oraz oświadczam, iż osobiście zapoznałam/zapoznałem się z nimi w całości  

 

……………………….. 

data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

Wzór dla Caritas Polska 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I REALIZACJĄ PROGRAMU „NA CODZIENNE ZAKUPY”  

 

Zgodnie z art. 13 oraz 26 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 (dalej „RODO”), poniżej przedstawiamy informację o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w 

jakim zakresie organizatorzy programu „Na codzienne zakupy”, tj. Caritas Polska, Fundacja Biedronki oraz Caritas Diecezjalne 

przetwarzamy wspólnie Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją ww. programu oraz informację o zasadniczej treści 

naszych wspólnych uzgodnień w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.  

 

1. KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? 

1.1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są organizatorzy programu „Na codzienne zakupy”.  Są to: 

1.1.1. Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, NIP: 5271006655, KRS 0000198645, do której Pani/Pan 

wnioskowała/wnioskował o przyjęcie lub w której została Pani/Pan zgłoszona/zgłoszony do programu „Na 

codzienne zakupy” 

1.1.2. Fundacja Biedronki, ul. Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, NIP: 7831815211, KRS 0000834234 

1.1.3. Caritas Diecezjalne. Lista Caritas Diecezjalnych będących Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych 

podana jest w Załączniku do niniejszej informacji. Może Pani/Pan zapoznać się z tą listą także w siedzibie  Caritas 

Diecezjalnej albo odpowiednio w siedzibie Caritas Polska. 

1.2. Kontakt z nami jest łatwy, ponieważ wyznaczyliśmy punkt kontaktowy dla wszystkich spraw dotyczących Pani /Pana 

danych osobowych. Punktem kontaktowym dla Pani/Pana będzie wyznaczony Inspektor ochrony danych osobowych w 

Caritas Polska, z którym można skontaktować się pisemnie na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 w Warszawie 

lub elektronicznie w postaci iodo@caritas.org.pl. 

 

2. JAKA JEST ZASADNICZA TREŚĆ NASZYCH WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ W ZWIĄZKU  

Z PRZETWARZANIEM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?  
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2.2 Niniejszym informujemy, iż w ramach umowy o współadministrowaniu podpisanej przez organizatorów Programu  

„Na codzienne zakupy” zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających  

z RODO, w szczególności zostało uzgodnione, iż: 

2.2.1 dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie miała wyłącznie Caritas Polska, do której wpłynął wypełniony przez 

Panią/Pana formularz kwalifikowania do Programu „Na codzienne zakupy”. Fundacja Biedronki oraz Caritas Diecezjalne 

mogą mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych  wyłącznie w przypadku ewentualnej kontroli/audytu.  

2.2.2 Za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, oraz za 

realizację Pani/Pana uprawnień, o których mowa w pkt 9 poniżej jest odpowiedzialna wyłącznie Caritas Polska, do której 

wpłynął wypełniony przez Panią/Pana formularz kwalifikowania do Programu „Na codzienne zakupy”. 

 

 

 

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE? 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w formularzu kwalifikowania do Programu „Na codzienne zakupy” przetwarzamy na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji do uczestnictwa w   Programie 

„Na codzienne zakupy”, a w przypadku zakwalifikowania do  Programu „Na codzienne zakupy”, w celu realizacji Programu 

zgodnie z regulaminem Programu „Na codzienne zakupy”,  w szczególności w zakresie ustalenia i ewidencjonowania osób 

zakwalifikowanych jako uczestnicy Programu, przeprowadzenia badania wśród uczestników Programu w celu pogłębienia 

zrozumienia sytuacji seniorów i ich potrzeb, oceny funkcjonowania Programu i jego poszczególnych elementów oraz 

pozyskania wiedzy potrzebnej do określenia dalszego rozwoju działań pomocowych.  

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie, zaś cofnięcie 

tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie powyższej zgody 

przed jej wycofaniem. Jeżeli zostanie Pani/Pan uczestnikiem Programu, będziemy także przetwarzać Pani/Pana dane osobowe 

w celu realizacji Umowy darowizny na podstawie zawartej umowy, w celu przestrzegania przepisów podatkowych na 

podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach oraz w celu ewentualnego ustalenia lub 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami względem Współadministratorów na podstawie uzasadnionego interesu 

Współadministratorów.  

Jeżeli Pani/Pan cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych  po zakwalifikowaniu do  Programu, będziemy mogli 

przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie zawartej umowy darowizny lub innych przesłanek prawnych wskazanych powyżej.  

 

4. W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE ORAZ W JAKI SPOSÓB  

JE ZBIERAMY? 

Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, dane o sytuacji 

socjalnej/informację o dochodzie, dane o stanie zdrowia, informacje dotyczące stopnia samodzielności oraz informację  

o udziale w poprzednich edycjach Programu „Na codzienne zakupy” pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana z wypełnionego 

przez Panią/Pana formularza kwalifikowania do Programu „Na codzienne zakupy”.  

 

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANI/PANA  DANE OSOBOWE? 



 

Strona 7 z 8 

                                                                                                                     Beneficjent i odpowiednie Caritas 

 

W przypadku zakwalifikowania się Pani/Pana do Programu „Na codzienne zakupy” Pani/Pana dane osobowe będziemy 

przetwarzać w okresie obowiązywania Programu „Na codzienne zakupy”. Pani/Pana dane będziemy przechowywać do 5 lat 

po przekazaniu darowizny w ramach Programu „Na codzienne zakupy” lub  do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony. W przypadku niezakwalifikowania się  

do Programu Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie zniszczone. 

 

6. KTO JEST ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH? 

6.1. Pani/Pana dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizowania Programu „Na 

codzienne zakupy”. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Pani/Pana dane to:  

6.1.1. podmioty świadczące dla nas usługi hostingowe oraz informatyczne 

6.1.2. podmioty świadczące dla nas usługi doradcze (np. prawne, podatkowe) oraz podmioty z branży obsługi księgowej 

6.1.3. podmioty wykonujące badania ankietowe w ramach realizacji Programu „Na codzienne zakupy” 

6.1.4. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

6.2. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Pani/Pana dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących 

przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Pani/Pana dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Pani/Pana dane osobowe i spełniały wymogi RODO. 

 

7. CZY PRZEKAZUJEMY DANE DO PAŃSTW TRZECICH BĄDŹ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH? 

Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.  

 

8. JAKIE PANI/PAN MAJĄ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH? 

8.1. Prawo ochrony danych osobowych daje Pani/Panu szereg praw, z których może Pani/Pan skorzystać w dowolnej chwili. 

Pani/Pana prawa obejmują: 

8.1.1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  

8.1.2. prawo do cofnięcia zgody, zaś cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które                 

zostało dokonane na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem,  

8.1.3. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,  

8.1.4. prawo do usunięcia danych, 

8.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  

8.1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu (z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją) wobec przetwarzania 

Pana/Pani danych osobowych, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes 

Współadministratorów, 

8.1.7. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. 

8.2. Uprawnienia, o których mowa powyżej może Pani/Pan wykonywać poprzez kontakt z właściwym dla Pani/Pana punktem 

kontaktowym.  

8.3. Jeżeli Pani/Pan uzna, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

to Pani/Pan ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
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9. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH: 

 

Podanie danych osobowych w formularzu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym. Dane podawane są dobrowolnie  

i nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości 

przeprowadzenia rekrutacji do Programu „Na codzienne zakupy” i udziału w Programie „Na codzienne zakupy” w przypadku 

zakwalifikowania się przez Panią/Pana do Programu. 

 

Potwierdzam odbiór niniejszych informacji oraz oświadczam, iż osobiście zapoznałam/zapoznałem się z nimi w całości  

 

……………………….. 

data i czytelny podpis 

 


