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Warszawa, 01.01.2021 r. 

Formularz przystąpienia do Programu „Firma z sercem” 

(dalej jako: „Formularz”) 

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – 

UNICEF (dalej jako: „UNICEF Polska”) informuje, że decyzja o zakwalifikowaniu do programu 

„Firma z sercem” (dalej jako „Program”) podejmowana jest przez UNICEF Polska na podstawie 

niniejszego Formularza oraz po zaksięgowaniu darowizny (lub jej pierwszej raty), zgodnie 

z deklaracją uczestnika Programu umieszczoną poniżej. Potwierdzenie przyjęcia uczestnika 

Programu do Programu następuje drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu poczty 

elektronicznej podanego przez uczestnika Programu w Formularzu. Wraz z potwierdzeniem 

przyjęcia do Programu uczestnik Programu otrzymuje logo Programu wraz z pakietem korzyści.  

Dane uczestnika Programu: 

………………………………………………………………………………………………. 

(Nazwa) 

……………………………………………………………………………………………… 

(Adres) 

………………………………………………………………………………………………… 

(Numer KRS) 

………………………………………………………………………………………………….. 

(Numer NIP) 

Ogólne dane kontaktowe uczestnika Programu: 

…………………………………………………….………………………………..…………. 

(Adres email, telefon kontaktowy) 

Dane kontaktowe osoby reprezentującej uczestnika Programu: 

…………………………………………………….………………………………..……….… 
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(Imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………………….  

(Adres email, telefon kontaktowy)  

 

Zważywszy, że celem Programu jest pozyskiwanie środków na rzecz realizacji działań Funduszu 

Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, UNICEF w zakresie pomocy dzieciom w krajach 

rozwijających się, uczestnik Programu deklaruje przekazanie w okresie trwania Programu  

(12 miesięcy) darowizny w wysokości:  

 

□ 5.000 PLN (wartość minimalna)  

□ 10.000 PLN  

□ 15.000 PLN  

□ ….………………. – inna kwota  

 

Darowizna przekazana zostanie przez uczestnika Programu:  

□ jednorazowo  

□ w formie 2 równych rat (rozliczenie półroczne)  

□ w formie 4 równych rat (rozliczenie kwartalne)  

 

Numer konta bankowego UNICEF Polska:  

PKO BP 71 1020 1013 0000 0902 0135 4919.  

 

Zważywszy, że celem Programu jest także promocja idei pomocy dzieciom w krajach 

rozwijających się w polskim środowisku biznesu, uczestnik Programu uzyskuje możliwość 

posługiwania się logo Programu na następujących warunkach:  

 

• Prawo do posługiwania się logo Programu zostaje przyznane na okres  

12 miesięcy od daty wysłania przez UNICEF Polska potwierdzenia zakwalifikowania 

uczestnika Programu do Programu, z zastrzeżeniem zdania następnego.  

Sposób wykorzystania logo Programu wymaga każdorazowej uprzedniej pisemnej 

akceptacji ze strony UNICEF Polska.  

• Uczestnik Programu ma prawo używania logo Programu w celu informowania o swoim 

udziale w Programie poprzez umieszczenie logo Programu na stronach internetowych 

uczestnika Programu oraz w materiałach promocyjnych, o ile według oceny UNICEF 

Polska nie pełnią one roli materiałów marketingowo-sprzedażowych. 

• Uczestnik Programu oświadcza, że jego wizerunek, produkty i prowadzona działalność nie 

stanowią zagrożenia wizerunkowego dla UNICEF Polska oraz nie są sprzeczne z celem 
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Programu oraz że ww. oświadczenie będzie aktualne przez cały okres współpracy  

z UNICEF Polska w ramach Programu. W przypadku stwierdzenia przez UNICEF Polska 

nieprawdziwości ww. oświadczenia, UNICEF Polska zastrzega sobie prawo do wykluczenia 

uczestnika Programu z Programu i przedterminowego zakończenia współpracy,  

a uczestnik Programu zobowiązuje się do zaprzestania używania logo Programu.  

 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem Programu „Firma z sercem” (dostępnego 

również na stronie internetowej www.unicef.pl) i w imieniu uczestnika Programu akceptuję jego 

treść, w tym zasady udziału w Programie oraz warunki używania logo Programu.  

 

                                                                                                                                 …..………………………………… 
                  data/podpis 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od UNICEF Polska na podany przeze mnie numer 

telefonu/adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem 

automatycznych systemów wywołujących: 

SMS-em  TAK /  NIE,  

e-mailem  TAK /  NIE,  

drogą telefoniczną  TAK /  NIE. 

                                                                                                                                 …..………………………………… 

                  data/podpis 

Wyrażenie powyższej zgody marketingowej jest całkowicie dobrowolne i nie jest niezbędne  

w celu wzięcia przez uczestnika Programu udziału w Programie. 

 

Administratorem podanych w niniejszym Formularzu danych osobowych jest Stowarzyszenie 

Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF  

z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-729), przy ul. Rolnej 75 D („UNICEF Polska”). 

 

Inspektor ochrony danych – z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą 

elektroniczną pod adresem e-mail abi@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor 

Ochrony Danych, Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, ul. Rolna 175 D, 02-729 

Warszawa. 

 

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych 

• realizacja Programu – podstawa prawna – dobrowolna zgoda poprzez jednoznaczne 

działanie polegające na wypełnieniu Formularza. Przetwarzanie danych do momentu 

przedawnienia roszczeń lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
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• marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym profilowanie – 

podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie 

marketingu bezpośredniego swoich usług. Przetwarzanie danych do momentu zgłoszenia 

przez osobę sprzeciwu na marketing. 

 

Odbiorcy danych 

• upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych, 

• podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić 

dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od administratora danych 

osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty 

takie jak Poczta Polska S.A., firmy kurierskie, drukarnie, operatorzy, banki - w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora danych usług. 

 

Zasady gromadzenia danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Na warunkach określonych obowiązującymi  przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo: 

• dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania; 

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

• do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; 

• w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

wyrażonej zgody w dowolnym momencie.  

 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego 

dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim 

uczestnik Programu współpracuje z UNICEF Polska, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody na 

przesyłanie informacji handlowych oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do  Państwa potrzeb 

informacji marketingowych i ofert dotyczących współpracy z UNICEF Polska na podany adres e-mail lub 

numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.  
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Odwołanie zgody proszę zgłosić do Koordynatora Programu Jolanty Górskiej na adres email 

jgorska@unicef.pl. 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych.  

 

      Oświadczam iż zapoznałam/em się z Polityką prywatności dostępną na stronie  

https://www.unicef.pl/Polityka-prywatnosci  

 

……………………….………………………………………….  

(miejscowość, data, pieczątka, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania uczestnika Programu)  

 

PROSIMY O ODESŁANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA:  

- SKAN FORMULARZA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (adres poczty: jgorska@unicef.pl do Jolanty 

Górskiej, Koordynatora Programu), lub 

- POCZTĄ (na adres ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa). 
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