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Klauzula informacyjna skierowana do odbiorców newslettera
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rolnej
175 D, 02-729 Warszawa, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202 („Administrator”).
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Z Inspektorem Ochrony Danych („IOD”), mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e - mail: iod@unicef.pl lub pod
naszym adresem pocztowym wskazanym powyżej.
Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przetwarzane w celach:
- przesyłania, za pomocą dostępnych środków komunikacji tradycyjnej (listownie), newslettera
służącego promowaniu określonych postaw, zachowań oraz naszego wizerunku (marketing
bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
oraz przesyłania ww. informacji w oparciu, o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na
prowadzenia takich działań także mailem lub telefonicznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody,
wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego mogą Państwo ją w każdym momencie wycofać i nie
będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie
przed wycofaniem lub przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako
administratora danych,
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
a) współpracującym z nami podmiotom – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
b) podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do:
 dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
 usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych
prawem,
 uzyskania kopii swoich danych,
 przeniesienia danych osobowych,
 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych,

w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie
usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO.
W tym celu proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres
e-mail: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

