Załącznik nr 2
Istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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: Rozporządzenie), informujemy, że:
I.
Administrator – Fundacja Moniki Pyrek
1. Administratorem danych osobowych uczestników, rodziców, opiekunów prawnych zebranych
podczas i w związku z Lekcją wychowania fizycznego („Lekcją”) organizowaną w ramach Knder+Sport
Alternatywne Lekcje WF („Projektu“),w szczególności w postaci wizerunku i głosu uczestników,
rodziców i opiekunów zawartych na zdjęciach i w nagraniach audio-video, jest Fundacja Moniki Pyrek
z siedzibą w Szczecinie,71-245, ul. Szafera 3/5/7.(dalej „Fundacja”). Z Fundacją można skontaktować
się poprzez adres email: rodo@fundacjamonikipyrek.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacji;
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celach:
- zapewnienia uczestnikom udziału w Lekcji oraz w celach promocji Projektu oraz Fundacji – na
podstawie zgody uczestników i ich przedstawicieli ustawowych art 6, pkt 1, lit a)
- dane będą przetwarzane także w celach archiwalnych, dowodowych i w celu rozpatrzenia reklamacji
i udzielania na nie odpowiedzi - przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora, tj .przechowywania informacji na potrzeby ustalenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, albo polubownego
rozstrzygnięcia ewentualnego sporu zgłoszonego w formie reklamacji – podstawę prawną
przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit a), f) Rozporządzenia;
3. Podane dane mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji, m.in. dostawcom usług pomiaru
czasu, IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na
podstawie umowy z Fundacją, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 2
dane mogą być także przekazywane poczcie polskiej lub kurierowi na potrzeby doręczenia odpowiedzi
na reklamację
- dane mogą być przekazywane Partnerom Fundacji za podstawie wyrażonej zgody;
4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacjiLekcji i uprawnień
uczestnika wynikających z udziału w Lekcji jednakże nie dłuższy niż 6 lat od czasu ich pozyskania.
Fundacja zaprzestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów promocyjnych wcześniej, jeśli
osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie jej danych w tych celach;
5. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Lekcji jest konieczne. Podanie danych
osobowych w celach promocyjnych jest dobrowolne;
6. Ponieważ Fundacja zamierza publikować fotorelacje oraz wideorelacje w mediach
społecznościowych dane osobowe w postaci wizerunku i głosumogą być udostępnione do kraju
trzeciego, w którym znajduje się siedziba dostawcy portalu społecznościowego (np. Facebook,
Twetter). Dostawcy ci gwarantują odpowiedni poziom ochrony udostępnionych danych poprzez
zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję
Europejską;

II. Administrator – Ferrero
1. Administratorem danych osobowych zawartych w materiałach, które zostaną zarejestrowane
podczas lub w związku z Lekcją (w tym: wizerunku, głosu zawartych w materiałach zdjęciowych i
audio-video, imienia i miasto z którego pochodzi uczestnik, rodzic lub opiekun) jest Ferrero Polska
Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (dalej: Ferrero).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail: iod.polska@ferrero.com;
2. Dane osobowe, o których mowa w pkt II.1 przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach
promocyjnych i marketingowych Ferrero, w tym informowania o Lekcji i Kampanii Kinder+Sport i ich
ewentualnych kolejnych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne
udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się znajdują w Internecie (np. na stronach
Ferrero, stronie kinderplussport.com, w mediach społecznościowych m.in. na stronach poświęconych
Lekcji i Kinder+Sport) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, w tym telewizji,

prasy, na billboardach, plakatach, ulotkach oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w
intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero dotyczących programu Kinder+Sport;
3. Podanie powyższych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane te
będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
4. Ferrero może udostępnić dane osobowe: mediom społecznościowym na których upublicznione
będą materiały, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ferrero, m.in.
spółkom z Grupy Ferrero, agencjom marketingowym i public relations obsługującym Ferrero;
5. Ponieważ Ferrero zamierza publikować fotorelacje oraz wideorelacje w mediach
społecznościowych dane osobowe w postaci wizerunku i głosu mogą być udostępnione do kraju
trzeciego, w którym znajduje się siedziba dostawcy portalu społecznościowego (np. Facebook,
Twetter). Dostawcy ci gwarantują odpowiedni poziom ochrony udostępnionych danych poprzez
zawarcie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję
Europejską;
Prawa osób których dane dotyczą
1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda to osoba, której dane dotyczą, ma prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, w pewnych okolicznościach określonych Rozporządzeniem – usunięcia i ograniczenia
przetwarzania;
3. Uczestnikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy
podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji.
4..Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności
w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul Stawki 2, Warszawa) i, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące
narusza Rozporządzenie;
5. Jeśli administratorem danych jest Fundacja, w celu skorzystania z powyższych praw należy
skontaktować się z Fundacją. Dane kontaktowe wskazane są w pkt I.1 powyżej;
6. Jeśli administratorem danych jest Ferrero, w celu uzyskania odpowiedzi dotyczącej danych
osobowych lub skorzystania z powyższych praw można skontaktować się z Ferrero lub inspektorem
ochrony danych osobowych Ferrero na adres korespondencyjny Ferrero wskazany w pkt II.1. , z
dopiskiem na kopercie: „dane osobowe: „Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF” lub na adres email
inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail: iod.polska@ferrero.com w tytule wiadomości podając:
„Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF”.

