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Formularz przystąpienia do Programu „Przyjaciel UNICEF” 

(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 

„Przyjaciel UNICEF” (dalej jako „Program”) podejmowana jest przez UNICEF Polska na 

podstawie prawidłowo wypełnionego Formularza oraz po zaksięgowaniu darowizny (lub jej 

pierwszej raty), zgodnie z deklaracją Uczestnika Programu umieszczoną poniżej. W ciągu  

5 (pięciu) dni roboczych od dnia zgłoszenia Firmy do Programu tj. dostarczenia oryginału 

Formularza do siedziby UNICEF Polska lub przesłania skanu Formularza drogą elektroniczną  

i zaksięgowania przez UNICEF Polska darowizny przekazanej przez Firmę w wysokości zgodnej 

z deklaracją zamieszczoną w Formularzu, na adres poczty elektronicznej Firmy podany  

w Formularzu zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia Firmy do Programu bądź informacja  

o odmowie zakwalifikowania do Programu. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia do Programu 

Uczestnik Programu otrzymuje logo Programu wraz z pakietem korzyści. Szczegółowe informacje 

dotyczące warunków udziału w Programie zawarte są w Regulaminie uczestnictwa  

w Programie „Przyjaciel UNICEF” (dalej jako „Regulamin”), dostępnym na stronie Programu pod 

adresem https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-programy/przyjaciel-unicef. 

 

Dane Uczestnika Programu: 

 

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

(Nazwa) * 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(Adres) * 

 

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

(Numer KRS) * 

 

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

(Numer NIP) * 

 



 

2 
 

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF 
ul. Rolna 175D | 02-729 Warszawa 
Telefon: (48 22) 568 03 00 | Faks: (48 22) 568 03 01 | unicef@unicef.pl | unicef.pl 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ogólne dane kontaktowe Uczestnika Programu: 

 

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

(Adres email, telefon kontaktowy) * 

 

Dane kontaktowe Osoby reprezentującej Uczestnika Programu: 

 

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

(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: * 

 

□ 20.000 PLN (wartość minimalna) 

□ 60.000 PLN 

□ 100.000 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. 
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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 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 i w imieniu Uczestnika Programu 

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

 

   

…..…………………………… 

data/podpis  * 

 

Chcę pozostać w kontakcie i otrzymywać od Stowarzyszenia UNICEF Polska informacje za 

pośrednictwem: 

[ ] e-maila - wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia UNICEF Polska na podany adres 

email informacji (w tym handlowych), o aktualnych kampaniach, projektach oraz zbieraniu 

funduszy na pomoc dzieciom i innych działaniach statutowych Stowarzyszenia UNICEF Polska; 

[ ] telefonu - wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez 

Stowarzyszenie UNICEF Polska i kontakt na podany przeze mnie numer telefonu w celach 

marketingu bezpośredniego,  związanych z informowaniem o aktualnych kampaniach, projektach 

oraz zbieraniu funduszy na pomoc dzieciom i innych działaniach statutowych Stowarzyszenia 

UNICEF Polska;  
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Wyrażenie powyższych zgód marketingowych jest całkowicie dobrowolne i nie jest niezbędne  

w celu wzięcia przez Uczestnika Programu udziału w Programie. Każdą z wyrażonych powyżej 

zgód można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na adres email 

dane@unicef.pl.  

 

Klauzula informacyjna Uczestników Projektów/Programów 

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, KRS:  0000107957 („Administrator”). 

Inspektor ochrony danych   

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych pocztą elektroniczną pod adresem email 

iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną, pisząc na nasz adres pocztowy wskazany powyżej. 

Rodzaj przetwarzanych danych 

Przetwarzamy dane osobowe wskazane w formularzach rejestracji do danego projektu/programu. W zależności od 

charakteru danego projektu/programu możemy przetwarzać między innymi następujące rodzaje danych osobowych: 

imię, nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres email, numer 

rachunku bankowego, nazwa banku, dane karty płatniczej (numer karty, data ważności, numer wydania i nazwa 

posiadacza karty), kwotę i informacje o przekazanej nam przez Państwa darowiźnie, oraz automatycznie zbierane dane 

techniczne dotyczące wizyty użytkownika w naszych serwisach (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której 

Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.). 

 

Źródło danych 

Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa poprzez wypełnienie formularza rejestracji w danym 

projekcie/programie, wyrażając zgodę na otrzymywanie na podany adres mailowy ofert handlowych drogą 

elektroniczną, w szczególności w formie newslettera, wyrażając zgodę na kontakt poprzez telekomunikacyjne 

urządzenie końcowe (np. telefon) lub w momencie korzystania z naszego serwisu. Państwa dane osobowe możemy 

również otrzymać od instytucji dokonującej rejestracji w danym projekcie/programie (np. firmy lub szkoły, w której 

jesteście Państwo zatrudnieni), która podaje dane osobowe innych osób (np. jako przedstawiciela tej instytucji 

uczestniczącej w danym projekcie/programie).  

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

• realizacji projektu/programu (usługi) na zasadach opisanych w danym Regulaminie projektu/programu  

(lub w przypadku braku dedykowanego Regulaminu projektu/programu - na zasadach określonych w ogólnym 

Regulaminie serwisu unicef.pl, dostępnym pod adresem https://unicef.pl/regulaminy, oraz działań podjętych 

w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia projektu/programu (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO),  

• zawarcia i wykonania umowy przekazywania: regularnych darowizn przez polecenie zapłaty lub darowizn 

jednorazowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

• związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, w tym 

mailto:dane@unicef.pl
mailto:iod@unicef.pl
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wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji 

podatkowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

• wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, obrona  

i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, 

dopasowanie treści usług Administratora (np. serwisów internetowych) do Państwa potrzeb, zapewnienie 

bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji 

produktów i usług Administratora, marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej) 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

• przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych,  

w tym w formie newslettera, z najnowszymi informacjami o pracach i kampaniach, ofertach oraz  

z wiadomościami, służących promowaniu określonych postaw, zachowań oraz naszego wizerunku, a także  

w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przez Państwa numeru 

telefonu dla celów marketingu bezpośredniego - w tym wysłania podziękowań za wsparcie, informowania  

o realizacji celów statutowych organizacji, informowania o organizowanych akcjach społecznych oraz 

możliwości dalszego wsparcia organizacji oraz w celu badania prawidłowości procesu realizacji darowizny  

i zbierania informacji zwrotnych od darczyńców (np. poprzez ankietę) - w oparciu o wyrażoną przez Państwa 

dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

• w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane 

powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych, 

2. współpracującym z nami podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz 

dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz 

organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych 

serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom 

oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej  

i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej 

Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, 

realizacji projektów/programów, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze 

zlecenie, a także instytucjom finansowym w celu realizacji polecenia zapłaty oraz podmiotowi obsługującemu 

płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji i obsługi darowizn (w tym operatorom 

płatności online dostępnych w naszych serwisach, przy czym o ile wyraźnie nie wskazano w danym serwisie 

inaczej podmiotem tym jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 

300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, KRS 0000274399), dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług 

księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub 

doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym), 

dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu  

i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali 

społecznościowych, w tym również Facebook Ireland Ltd, jak również dostawcom systemów do 

automatyzacji usługi newsletter (np. MailChimp) – 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, 

3. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google, na 

podstawie oświadczenia dotyczącego Tarczy Prywatności, w którym Google deklaruje przestrzeganie zasad 

określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield 
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Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie 

danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. 

Możemy przekazywać dane osobowe przesłane przez Państwa do biur UNICEF w innych krajach, które mogą 

znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), lub może być konieczne skorzystanie  

z usługodawcy lub partnera spoza EOG, który może obejmować kraj, w którym nie ma takiego samego poziomu 

ochrony danych jak w Polsce. 

Przekazywanie do innych podmiotów będzie się odbywało jedynie, gdy zapewnią one odpowiednie zabezpieczenia  

i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej danych. 

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale  

w takim przypadku nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie 

istotnie wpływać na Państwa sytuację. 

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób 

zautomatyzowany) do oceny niektórych informacji na Państwa temat, w tym analiz, statystyk lub prognozy 

zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, 

przesyłania reklam i ofert handlowych. 

Okres przechowywania danych  

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane: 

• w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu 

otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym 

momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

jej podstawie przed wycofaniem, 

• w przypadku przetwarzania w celu realizacji danego projektu/programu oraz działań podjętych w związku  

z jego organizacją, do czasu zakończenia czasu trwania danego programu/projektu lub Państwa udziału w nim, 

z zastrzeżeniem poniższych okresów, 

• gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane 

do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

• zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas  

(np. rozliczenia podatkowe – 5 lat od końca okresu podatkowego), 

• przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych, 

• w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich 

przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji, 

• w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych 

celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw. 

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych 

Przysługuje Państwu prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych, 

• żądania sprostowania danych, 

• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem, 

• uzyskania kopii swoich danych, 

• przeniesienia danych osobowych, 

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych osobowych w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację, 

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

danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, 
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• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy 

przepisy RODO.  

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej 

kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres email: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym naszej 

siedziby wskazanym powyżej. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego” 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa 

– zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. W celu skorzystania z powyższego prawa proszę 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres email: iod@unicef.pl lub pod adresem 

pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych określonych w formularzu rejestracji do danego projektu/programu jako wymaganych jest 

wymogiem umownym oraz dobrowolnym i będzie wyodrębnione na formularzach. Brak podania tych danych 

osobowych uniemożliwi rejestrację do projektu/programu i wzięcia w nim udziału. Podanie pozostałych danych 

osobowych, w szczególności zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, 

w tym w formie newslettera, a także używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego 

przez Państwa numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego, jest dobrowolne i zależne od Państwa zgody 

oraz nie jest niezbędne do rejestracji do danego projektu/programu i wzięcia w nim udziału. Mają Państwo 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.  

Polityka prywatności 

Zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas 

innych usług, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób/usług, zostały określone w naszej 

Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne. 

 

Oświadczam, że jestem umocowany do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu 

Uczestnika Programu, którego reprezentuję i że umocowanie to nie wygasło w dniu złożenia 

niniejszego Formularza. 

 

 

……………………….…………………………………………. 

(miejscowość, data, pieczątka, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika 

Programu) * 

 

* Pola obowiązkowe 

 

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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