ZAŁ. 5: NOTA INFORMACYJNA_PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
NOTA INFORMACYJNA
- przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu „Mądry Start”
Niniejsza nota przedstawia informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Stypendiów Edukacyjnych
„Mądry Start” (zwanego dalej Programem „Mądry Start”) realizowanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu w/w Programu,
którego organizatorem jest Fundacja Tesco, wymagane w art. 13 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).
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Tesco ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, KRS: 0000418218, NIP: 6762455179, Regon:
122549869, (określana w tym dokumencie jako „my", „nas", „nasze” lub „Fundacja Tesco").
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych osobowych można skontaktować się za pomocy poczty elektronicznej: e-mail:
kontakt@fundacjatesco.pl lub listownie na adres Fundacji Tesco wskazany powyżej z dopiskiem „Do: Inspektora Ochrony Danych”.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Cel Przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twoich dzieci oraz

Jest to podstawa prawna, na której polegamy przy przetwarzaniu

członków

danych osobowych, aby mieć pewność, że robimy to zgodnie z

Twojej

rodziny,

w

zakresie

określonym

w

Regulaminie Programu „Mądry Start”, wykorzystujemy do:

prawem.

Rozpatrywania wniosków o udział Twojego dziecka/dzieci w




Programie „Mądry Start”



Zawarcie i realizacja umowy stypendialnej z Tobą jako



wnioskodawcą (Obdarowanym), w przypadku pozytywnego

W odniesieniu do Twoich danych osobowych - Twoja zgoda
W odniesieniu do danych osobowych Twojego niepełnoletniego
dziecka/dzieci - Twoja zgoda, jako przedstawiciela prawnego
W odniesieniu do danych osobowych Twojego pełnoletniego
dziecka/dzieci – zgoda Twojego dziecka/dzieci
W odniesieniu do danych osobowych innych członków Twojej
rodziny – ich zgoda
Przetwarzanie niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy
darowizny

rozpatrzenia Twojego wniosku o przyznanie stypendium
Zarządzanie i usprawnianie naszych codziennych operacji



Prawnie uzasadniony interes Fundacji Tesco

Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą



Prawnie uzasadniony interes Fundacji Tesco

Rozwiązywania ewentualnych sporów, skarg lub roszczeń





Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń
Prawnie uzasadniony interes Fundacji Tesco
Szczególny przepis prawa

Prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych lub strony trzeciej
W przypadkach, w których wskazaliśmy powyżej, że nasze wykorzystanie danych osobowych opiera się na „prawnie uzasadnionym
interesie Fundacji Tesco”, ten interes to:


zrozumienie oraz zaspokajanie potrzeb naszych beneficjentów (podopiecznych) oraz partnerów programów, które realizujemy;

zarządzanie relacjami z naszymi beneficjentami (podopiecznymi) oraz partnerami;

wprowadzanie i promowanie naszej działalności, realizowanych programów oraz naszej misji;

zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;

ochrona i wspieranie naszej działalności, naszych pracowników, klientów i udziałowców;

zapobieganie i wykrywanie zachowań antyspołecznych, oszustw i innych przestępstw;

testowanie i rozwijanie nowych programów, jak również ulepszanie już istniejących.
Informacja o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych
Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach realizacji Programu „Mądry Start” mogą być udostępnione następującym podmiotom:
Podmioty z Grupy Tesco:

TESCO (Polska) Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków , KRS: 0000016108, REGON: 011270099, NIP: 526-10-37-737

TESCO Dystrybucja sp. z o.o. KRS: 0000358332, NIP: 6762419367, REGON: 121219377
w celu weryfikacji statusu Twojego zatrudnienia w którejś z w/w spółek, stanowiącego warunek udziału w Programie „Mądry Start” oraz
- w przypadku udostępniania danych spółce Tesco (Polska) sp. z o.o. - dodatkowo także w celu i zakresie udzielonego nam przez tę
spółkę wsparcia merytorycznego niezbędnego dla prawidłowej realizacji Programu „Mądry Start”.
Dostawcy Usług - podmioty, które dostarczają nam:
usługi związane z technologią (na przykład wsparcie naszych stron internetowych i innych systemów biznesowych, z których
korzystamy);

usługi kurierskie;

usługi związane z komunikacją elektroniczną lub telefoniczną;

usługi drukowania oraz doręczania korespondencji pocztowej;

usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi.
Inni odbiorcy danych:


Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:
jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie
danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);

w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części). Na przykład w związku z
przejęciem lub fuzją.
Informacja o zamiarze przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej



Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach realizacji Programu „Mądry Start” nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Retencja danych – kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych
Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne, przy czym to jak długi jest ten czas
przechowywania danych, zależy od kilku czynników, w szczególności tego:
Dlaczego przede wszystkim je zgromadziliśmy;
Jak dawno temu to nastąpiło;
Czy istnieją prawne/regulacyjne powody, dla których powinniśmy je przechowywać (np. obowiązujące regulacje podatkowe, z
zakresu księgowości lub rachunkowości

Czy potrzebujemy ich, aby chronić Ciebie czy nas.

Okresu przedawnienia roszczeń z tytułu stypendium przyznanego w ramach zawartej umowy darowizny
Dane osobowe pozyskane w ramach wniosków, dla których stypendium nie zostało przyznane będą usuwane niezwłocznie po




zakończeniu etapu przyznawania stypendiów, z wyjątkiem Twoim danych kontaktowych, które mogą być przetwarzane także po tej
dacie, ale wyłącznie w celu poinformowania Cię o kolejnej edycji Programu „Mądry Start”. Jeżeli chcesz, abyśmy zaprzestali ich
przetwarzania wcześniej, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe poniżej).

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą
Masz prawo do:
dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt:
a) listowny:
Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków
z dopiskiem: Program „Mądry Start” – dane osobowe
b) lub mailowo na adres: kontakt@fundacjatesco.pl
Informacja o prawie do wycofania zgody
W przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody, przysługuje Tobie, Twoim dzieciom oraz innym członkom Twojej rodziny,
którzy udzielili nam zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
Strona internetowa: https://uodo.gov.pl/
Informacja o tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz
czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Programie „Mądry Start”.

