
 

 
   

Informacja o polityce 

prywatności dla 

darczyńców Human 

Safety Net 
1. Fundacja Human Safety Net przetwarza Twoje dane osobowe 

Fondazione Generali - The Human Safety Net ONLUS (dalej również Fundacja 

THSN) z siedzibą pod adresem Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 w Trieście 

przetwarza Twoje dane osobowe jako Administrator Danych. 

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji, możesz skorzystać z następującego 

adresu pocztowego: 

Fondazione Generali - The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli 

Abruzzi no. 2, 34132 Trieste. 

 

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z prawa w zakresie przetwarzania 

Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Fundacją THSN: 

• E-mailem na adres : contact@thehumansafetynet.org 

• Pocztą tradycyjną na adres : Fondazione Generali - The Human Safety Net 

ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi, 2, 34132 Trieste Italia. 

 

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i na jakiej 

podstawie 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby spełnić Twoją prośbę o przekazanie 

darowizny na rzecz jednej z inicjatyw wspieranych w ramach niniejszego 

Globalnego Wyzwania, w szczególności w celu: 

1. zarządzania Twoją darowizną i wysyłania Ci związanych z nią komunikatów, 

takich jak potwierdzenie wpłaty podatku, aktualizacje dotyczące Inicjatyw 

realizowanych dzięki Twojej darowiźnie itp.  

2. wypełniania wszelkich powiązanych zobowiązań regulacyjnych (takich jak, 

na przykład, zobowiązania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i 

kontroli antyterrorystycznej);  

https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors#personal-data
https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors#personal-data
https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors#data-controller
mailto:contact@thehumansafetynet.org


 

 
   

3. w razie konieczności, zapobiegania, wykrywania i/lub ścigania wszelkich 

oszustw. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu 1 jest niezbędne do realizacji 

Państwa prośby; przetwarzanie w celu 2 jest niezbędne do wypełnienia 

zobowiązań prawnych, którym podlega THSN Foundation; przetwarzanie w 

celu 3 opiera się na uzasadnionym interesie THSN Foundation, jakim jest 

zapobieganie i identyfikacja ewentualnych oszustw oraz wprowadzenie bardziej 

efektywnego zarządzania naszymi relacjami; Państwa dane są przetwarzane w 

zakresie ściśle niezbędnym do realizacji tego uzasadnionego interesu oraz w 

oparciu o odpowiednią równowagę z Państwa podstawowymi prawami i 

wolnościami. Należy pamiętać, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zob. 8. Prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych). 

3. Dlaczego konieczne jest podanie Twoich danych osobowych 

W celu zarządzania naszą relacją podanie Twoich danych osobowych jest 

obowiązkowe, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Twojej 

darowizny na rzecz Fundacji THSN. 

 

W związku z tym, brak komunikacji lub częściowa lub niedokładna 

komunikacja może w konsekwencji uniemożliwić wykonanie żądanych 

czynności i uniemożliwić THSN Foundation wywiązanie się ze swoich 

zobowiązań. 

  

4. Jakich danych osobowych używamy 

 Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są ściśle niezbędne do realizacji 

wskazanych powyżej celów. Przetwarzamy głównie:  

- dane osobowe i identyfikacyjne, z uwzględnieniem płci  

- Dane kontaktowe 

- Płatność (numer karty kredytowej, iban, itp. w zależności od wybranej metody 

płatności)  

- oraz wszelkie inne dane osobowe podane przez użytkownika, jeśli takie 

istnieją. 

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe 

Nasi pracownicy przetwarzają Twoje dane osobowe w sposób i zgodnie z 

procedurami, również w formie elektronicznej, zapewniającymi odpowiedni 

poziom bezpieczeństwa. 

 

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom trzecim, którym 



 

 
   

powierzono wykonanie niektórych czynności związanych z Twoją relacją ze 

Spółką. W zależności od wykonywanej czynności takie osoby trzecie mogą 

pełnić rolę Administratora danych zajmującego się wyłącznie przetwarzaniem 

danych, Współadministratora danych lub niezależnego Administratora Danych. 

 

Nasi pracownicy oraz osoby trzecie, które przetwarzają Twoje dane osobowe 

we wskazanych powyżej celach - wyjątek dla niezależnych Administratorów 

Danych - otrzymują odpowiednie polecenia dotyczące prawidłowych sposobów 

przetwarzania. Twoje dane osobowe nie są rozpowszechniane. 

W szczególności w odniesieniu do zarządzania darowiznami (punkt 1), 

Fundacja THSN korzysta z platformy darowizn online, która oferuje różne 

bezpieczne metody płatności online (karta kredytowa, przelew bankowy itp.) do 

wyboru. 

Platforma do przekazywania darowizn jest dostarczana przez firmę iRaiser, 

która działa jako podmiot przetwarzający dane Fundacji THSN. iRaiser 

korzysta z bezpiecznych metod płatności dostarczanych przez firmę Stripe. 

Ci dostawcy usług są jedynymi, którzy bezpośrednio gromadzą i przetwarzają 

dane dotyczące płatności w celu realizacji prośby o darowiznę. 

 

6. Gdzie przekazujemy Twoje dane osobowe 

Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

W wyjątkowych przypadkach, ograniczonych do celów wskazanych powyżej, 

możemy przekazać Twoje dane osobowe podmiotowi trzeciemu opisanemu 

powyżej lub organowi publicznemu, który tego zażąda, także z krajów spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

W każdym przypadku przekazanie Twoich danych osobowych odbywa się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi umowami 

międzynarodowymi, a także na podstawie odpowiednich i stosownych 

zabezpieczeń (takich jak np. Transfer do Kraju zapewniającego odpowiedni 

poziom ochrony lub przyjęcie standardowych klauzul umownych 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską). 

 

7. Prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich 

danych osobowych 

W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz skorzystać z 

następujących praw: 

 - Dostęp - możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych w celu 

https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors#data-processor
https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors#joint-controller


 

 
   

otrzymania informacji np. o kategoriach danych osobowych, które Spółka 

aktualnie przetwarza; 

 - Sprostowanie - możesz poprosić Spółkę o poprawienie niedokładnych lub 

niekompletnych danych osobowych; 

 - Wymazanie - możesz poprosić Spółkę o usunięcie danych osobowych, gdy 

zachodzi jedna z poniższych przesłanek; 

 a. Gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane 

lub w inny sposób przetwarzane; 

 b. Wycofujesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania; 

 c. Sprzeciwiasz się zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie ma 

nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania; 

 d. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 e. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, 

któremu Spółka podlega; 

 f. Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa 

informacyjnego. 

- Ograniczenie - możesz poprosić Spółkę o ograniczenie przetwarzania Twoich 

danych osobowych, żądając jedynie ich przechowywania, gdy zachodzi jedna z 

poniższych sytuacji; 

 a. Kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, na okres 

pozwalający Spółce zweryfikować prawidłowość Twoich danych osobowych; 

 b. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu 

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

 c. Spółka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; 

 d. Sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z prawem do sprzeciwu i 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, do czasu sprawdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy dla Spółki są nadrzędne wobec Twoich. 

- Możliwość przeniesienia - możesz poprosić Spółkę o przekazanie danych 

osobowych, które nam przekazałeś, do innej organizacji lub / i poprosić o 

otrzymanie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar 



 

 
   

Gospodarczy, masz prawo do uzyskania kopii tych danych oraz wskazania 

kraju / krajów, w których dane zostały udostępnione. 

 

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z naszym inspektorem 

ochrony danych pod wskazanymi powyżej danymi kontaktowymi. Żądanie 

wykonania praw jest bezpłatne, chyba że żądanie jest jawnie bezzasadne lub 

nadmierne. 

 

8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych 

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych oraz żądania zaprzestania operacji przetwarzania, gdy są one oparte 

na prawnie uzasadnionym interesie (por. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje 

dane osobowe i na jakiej podstawie). 

 

9. Twoje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 

obowiązujące przepisy dotyczące prywatności, masz prawo złożyć skargę do 

włoskiego organu ochrony danych osobowych - Garante for la Protezione dei 

Dati Personali zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie internetowej Urzędu 

(www.garanteprivacy.it ) 

10. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe 

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez czas trwania Twojej 

relacji z nami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba że przepisy 

szczególne wymagają dłuższego okresu przechowywania. 

 

Zmiany i aktualizacje informacji o polityce prywatności 

Biorąc pod uwagę również możliwe zmiany obowiązujących przepisów 

dotyczących prywatności, THSN Foundation może zintegrować i / lub 

zaktualizować, w całości lub w części, niniejszą informację o ochronie 

prywatności. Wszelkie zmiany, integracje lub aktualizacje będą przekazywane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami również za pośrednictwem strony 

internetowej THSN, www.thehumansafetynet.org 

  

Słowniczek 
Aby pomóc Ci zrozumieć nasze oświadczenie o ochronie prywatności, poniżej 

znajdziesz znaczenie głównych terminów w nich zawartych:  

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.thehumansafetynet.org/


 

 
   

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na 

danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, takie jak gromadzenie, 

zapisywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, 

dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultacje, wykorzystywanie, 

ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub w inny sposób 

udostępnianie, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub 

zniszczenie, w sposób zautomatyzowany lub nie. 

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub 

pośrednio do osoby (takie jak na przykład imię i nazwisko, numer 

identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, co najmniej 

jeden element umożliwiający identyfikację tożsamości fizycznej, fizjologicznej, 

genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej, itp.). 

 

Specjalne kategorie danych to dane osobowe, które ujawniają pochodzenie 

rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne 

lub przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne, dane 

biometryczne, które jednoznacznie identyfikują osobę, dane dotyczące zdrowia 

lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej danej osoby. 

 

Dane genetyczne są danymi osobowymi dotyczącymi odziedziczonych lub 

nabytych cech genetycznych osoby, które dostarczają unikalnych informacji o 

fizjologii lub stanie zdrowia tej osoby, i które wynikają w szczególności z 

analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby. 

 

Dane biometryczne są danymi osobowymi wynikającymi ze specjalnego 

przetwarzania technicznego i dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub 

behawioralnych osoby, które umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną 

identyfikację tej osoby, np. wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. 

 

Dane dotyczące zdrowia to dane osobowe dotyczące zdrowia fizycznego lub 

psychicznego osoby, w tym świadczenia usług zdrowotnych, które ujawniają 

informacje o jej stanie zdrowia. 

 

Dane sądowe to dane osobowe związane z wyrokami skazującymi i 

przestępstwami lub związanymi z nimi środkami bezpieczeństwa, których 

dotyczy dana osoba. 

Podmiot danych to osoba, której dane osobowe są przetwarzane. 

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja 

lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby 

https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors
https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors
https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors
https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors
https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors
https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors
https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors
https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors
https://www.thehumansafetynet.org/privacy-notice-for-Human-Safety-Net-s-Donors


 

 
   

przetwarzania danych osobowych (na przykład pracodawca jest 

administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych swoich 

pracowników, ponieważ w odniesieniu do stosunku pracy decyduje o celach i 

środkach takiego przetwarzania). 

Współadministrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, 

agencję lub inny organ, który wspólnie z innymi administratorami danych 

określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

Administrator danych zajmujący się wyłącznie przetwarzaniem danych oznacza 

osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który 

przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych (na przykład 

spółkę, która świadczy usługę obliczania wynagrodzeń pracowników, można 

uznać za administratora danych zajmującego się wyłącznie przetwarzaniem 

danych, ponieważ przetwarza dane osobowe w imieniu innej spółki, 

pracodawcy). 

 

Zgoda oznacza życzenie osoby, której dane dotyczą, wyrażone w oświadczeniu 

lub wyraźnym działaniu potwierdzającym, co oznacza zgodę na przetwarzanie 

dotyczącą jej danych osobowych. Aby zgoda była ważna, życzenie osoby, 

której dane dotyczą, musi zostać wyrażone dobrowolnie, specyficzne dla każdej 

operacji przetwarzania, zebrane po przekazaniu informacji o polityce 

prywatności i wyraźnie odróżnialne od wszelkich innych oświadczeń. 

 

Naruszenie danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa (fizycznego 

lub informatycznego) prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z 

prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu 

do przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych 

danych osobowych. 

Inspektor ochrony danych oznacza osobę odpowiedzialną za wykonywanie 

czynności wspierających funkcje przedsiębiorstwa oraz czynności kontrolne w 

zakresie przetwarzania danych osobowych. Odpowiada również za współpracę 

z Organem Nadzoru i reprezentuje punkt kontaktowy, także dla osób, których 

dane dotyczą, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

 

Garante for la Protezione dei Dati Personali jest włoskim organem nadzorczym 

ds. ochrony danych osobowych. 
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