
 

 
   

Informacja o polityce 

prywatności dla kampanii 

Peer to Peer Global 

Volunteering Challenge 

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

 

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

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

Trieście we Włoszech 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 2, 

34132 Trieste, Włochy. 

 

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z prawa w zakresie przetwarzania Twoich 

danych osobowych możesz skontaktować się z Fundacją THSN: 

• przez e-mail w: contact@thehumansafetynet.org 

• pocztą tradycyjna pod adresem: Fondazione Generali - The Human Safety Net 

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

 

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

Peer 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojej prośby o utworzenie 

własnej strony z darowiznami, w celu zbierania funduszy na rzecz jednej z Inicjatyw 

podtrzymywanych przez Fundację THSN, w szczególności w celu: 

(i) tworzenia i zarządzania Twoim kontem na platformie; 

(ii) zarządzania swoimi kampaniami, w tym wstępnego procesu zatwierdzania; 

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


 

 
   

(iii) śledzenia i raportowania wyników kampanii. 

Darczyńcy 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby spełnić Twoją prośbę o przekazanie 

darowizny na rzecz jednej z inicjatyw wspieranych w ramach niniejszego wyzwania 

globalnego, w szczególności w celu: 

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

takich jak pokwitowanie podatkowe, 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);  

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

Przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów (i), (ii), (iii) i 1 jest niezbędne 

do realizacji Państwa żądania; przetwarzanie do celu 2 jest niezbędne do 

przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlega Fundacja THSN; 

przetwarzanie do celu 3 opiera się na uzasadnionym interesie Fundacji THSN, jakim 

jest zapobieganie ewentualnym oszustwom i ich wykrywanie oraz wprowadzenie 

bardziej efektywnego zarządzania naszymi relacjami; Państwa dane są przetwarzane 

w zakresie ściśle niezbędnym do realizacji tego uzasadnionego interesu oraz na 

podstawie odpowiedniej równowagi 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 

Rejestracja na Platformie jest bezpłatna i dobrowolna. Jeśli jednak zdecydujesz się 

zarejestrować, aby zapewnić Twoje zaangażowanie w działania inicjatywy THSN i 

abyśmy mogli zaoferować Ci jak najlepsze wrażenia z korzystania z Platformy, 

konieczne jest przekazanie Twoich danych osobowych.  

 

4 . Jakie dane osobowe wykorzystujemy 

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

powyższych celów. Przetwarzamy głównie następujące dane, dostarczone 

bezpośrednio przez Ciebie lub przekazane przez administratorów Fundacji THSN: 

- dane osobowe i identyfikacyjne, z uwzględnieniem płci - zarówno rówieśników, jak 

i dawców 

- Dane kontaktowe - zarówno rówieśnicy, jak i darczyńcy. 



 

 
   

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

płatności) - tylko darczyńcy 

- w uzupełnieniu do innych danych osobowych podanych przez Ciebie, jeśli takie 

istnieją - zarówno rówieśnicy, jak i darczyńcy. 

5.Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Nasi pracownicy przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z metodami i 

procedurami, również w formie elektronicznej, które są odpowiednie dla zapewnienia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Twoje dane osobowe mogą być 

udostępniane wyłącznie osobom trzecim, którym powierzono działania związane z 

zarządzaniem relacjami z Fundacją THSN. W zależności od wykonywanych czynności 

te osoby trzecie mogą działać jako Przetwarzający dane, Współadministratorzy danych 

lub Autonomiczni Administratorzy danych. Zarówno nasi pracownicy, jak i osoby 

trzecie, które przetwarzają dane osobowe w powyższych celach - z wyjątkiem 

autonomicznych Administratorów Danych - otrzymują odpowiednie instrukcje 

dotyczące właściwych metod przetwarzania. 

 

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 stosownych i odpowiednich zabezpieczeń (takich jak np. 

przekazanie do Kraju zapewniającego odpowiedni poziom ochrony lub przyjęcie 

standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską). 

7. Prawa, z których możesz skorzystać 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 otrzymania 

informacji np. o kategoriach danych osobowych, które Fundacja THSN aktualnie 

przetwarza; 

 - Sprostowanie - możesz poprosić Fundację THSN o poprawienie niedokładnych lub 

niekompletnych danych osobowych; 

 - Wymazanie - możesz poprosić Fundację THSN 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 państwa członkowskiego, któremu podlega 

Fundacja THSN; 

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

informacyjnego. 

- Ograniczenie - możesz poprosić Fundację THSN 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 

Fundacji THSN 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. Fundacja THSN 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 Fundacji THSN są nadrzędne wobec Twoich. 

- Możliwość przeniesienia - możesz poprosić Fundację THSN 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. 



 

 
   

Ze swoich praw możesz skorzystać, kontaktując się z Fundacją THSN pod wskazanymi 

powyżej danymi kontaktowymi. Żądanie wykonania praw jest bezpłatne, chyba że 

żądanie jest oczywiście bezzasadne lub nadmierne. 

9. Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz 

zażądać zaprzestania operacji przetwarzania, gdy są one oparte na prawnie 

uzasadnionym interesie (por.: W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i 

na jakiej podstawie). 

10. Twoje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 

obowiązujące przepisy dotyczące prywatności, masz prawo wnieść skargę do 

włoskiego organu ochrony danych osobowych - Garante per la Protezione dei Dati 

Personali w trybie wskazanym na stronie internetowej Urzędu 

(www.garanteprivacy.it) 

11. Jak długo przechowujemy dane osobowe 

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane tak długo, jak długo jesteś aktywny 

przez lub maksymalnie 24 miesiące po braku aktywności. 

Zmiany i aktualizacje informacji o polityce prywatności 

Mając na uwadze ewentualne przyszłe zmiany w obowiązujących przepisach 

dotyczących ochrony prywatności, Fundacja THSN może zmienić i/lub zaktualizować 

niniejszą informację o ochronie prywatności w całości lub w części. 

Przyjmuje się jednak, że o wszelkich zmianach, uzupełnieniach lub istotnych 

aktualizacjach użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, również poprzez publikację na Portalu korporacyjnym Fundacji THSN 

pod adresem www.thehumasfateynet.org. 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
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