AKCJA PACZKA NA GWIAZDKĘ 2019 r.
Szanowni Państwo, po raz kolejny mamy przyjemność organizować akcję Paczka na Gwiazdkę.
W tym roku jest to już jej VI edycja. Cieszymy się, że możemy poprzez realizację jednego z marzeń Państwa dziecka choć troszkę
rozweselić je w tym trudnym czasie jakim jest jego choroba. Podobnie jak w latach poprzednich będziemy poszukiwać Mikołaja
gotowego spełnić marzenie z tego listu. List Państwa dziecka zostanie opublikowany na stronie www.paczkanagwiazdke.pl. Nie
będziemy podawać do wiadomości publicznej danych osobowych Państwa dziecka, jedynie płeć i wiek. Sprawdzamy wszystkie
prezenty przed ich wręczeniem, aby mieć pewność, że każdy otrzyma to o co prosił, lub chociaż część prezentu. Aby uniknąć
przykrych sytuacji prosimy o to, aby wytłumaczyli Państwo dziecku, że nie zawsze wielkość prezentu świadczy o jego wartości. Liczą
się także dobre chęci osoby obdarowującej!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu:

1.
2.
3.
4.

Aby dać każdemu szansę na otrzymanie prezentu o zbliżonej wartości prosimy, aby wartość prezentu nie przekraczała
300 zł. Ponadto prosimy, aby prezenty miały rozsądną wielkość (np. domek ogrodowy – jest za duży) – a w przypadku gier – aby
były one dostosowane do wieku dziecka.
Prezenty będą wysyłane bezpośrednio do dziecka na wskazany w tym formularzu adres. Będziemy korzystać
z INPOST-u – aby zapewnić Państwu anonimowość, dlatego prosimy o podanie kodu najbliższego paczkomatu, z którego będą
Państwo mogli odebrać paczkę. Proszę pamiętać, że paczkomaty mają ograniczoną pojemność – zatem prosimy o rozsądne
wybieranie prezentu, tak aby spełnił wymogi określone odnośnie wielkości, do sprawdzenia na stronie INPOST. Jednocześnie
prosimy o podanie danych kontaktowych – ADRESU – w celu zweryfikowania poprawności najbliższego paczkomatu, KONIECZNIE
NR TELEFONU I E-MAIL – w celu przekazania Państwu informacji o sposobie odbioru paczki. Dzięki temu będziemy mogli także
skontaktować się z Państwem w razie jakichkolwiek pytań związanych z prezentem. Podając dane kontaktowe, wyrażają Państwo
zgodę na użycie ich na potrzeby akcji w celu kontaktu i nadania paczki na wskazany adres. W przypadku gdy wielkość prezentu
przekraczałaby max rozmiar paczek obsługiwanych przez INPOST- istnieje możliwość wysłania paczki na Państwa adres domowy –
w tym wypadku Państwa adres zostanie przekazany Darczyńcy.
Po otrzymaniu prezentu prosimy o przesłanie do nas informacji potwierdzającej odbiór paczki i jej zawartości – dane
na końcu formularza. Bardzo ucieszy nas zdjęcie dziecka rozpakowującego prezent. Będzie nam miło, jeśli będziemy je mogli
opublikować na stronie wydarzenia, aby Darczyńcy mogli zobaczyć ile dobra ofiarowali nieznanej sobie osobie w te Święta.
Będziemy także wdzięczni za udostępnienie wydarzenia na FB, tak aby jak najwięcej osób dowiedziało się
o naszej inicjatywie. Im więcej osób o nas wie, tym większa szansa na zrealizowanie wszystkich listów i zebranie pieniędzy na sprzęt
na oddział.
Pozdrawiamy serdecznie
Komitet Społeczny na rzecz akcji PACZKA NA GWIAZDKĘ
Klauzula informacyjna wobec pacjenta oraz rodzica/opiekuna prawnego
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem
Państwa danych osobowych jest KOMITET SPOŁECZNY NA RZECZ AKCJI PACZKA NA GWIAZDKĘ, ul. Szkolna 100, 38-457 Świerzowa Polska.
1.

Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją finału VI edycji akcji PACZKA NA GWIAZDKĘ (dane
osobowe dziecka, dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego).
2. Kategoria danych osobowych: niewrażliwe.
3. Państwa dane osobowe pozyskano z formularza „Listu do Św. Mikołaja” i stanowią podstawę udziału w akcji.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą członkowie KOMITETU SPOŁECZNEGO NA RZECZ AKCJI PACZKA NA
GWIAZDKĘ, w zakresie realizacji zadań organizacyjnych wynikających z prowadzenia akcji PACZKA NA GWIAZDKĘ. W przypadku
prezentu przekraczającego wielkości określone przez INPOST – Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie także DARCZYŃCA
– jedynie w celu nadania paczki.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane darczyńcom i innym podmiotom – z wyłączeniem nr tel/adresu mailowego – w
celu poinformowania Państwa o sposobie odbioru paczki.
7. Ochrona Twoich danych osobowych odbywa się poprzez podjęcie odpowiednich środków ostrożności, zarówno
organizacyjnych, jak i technicznych. Te środki ostrożności dotyczą w szczególności ochrony przed nieuprawnionym, niezgodnym
z prawem lub przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, utratą, użytkowaniem i manipulacją.
8. Komitet Społeczny na rzecz akcji Paczka na Gwiazdkę dołoży wszelkich starań, aby wszelkie naruszenia danych zostały
wcześnie wykryte i zgłoszone Tobie lub właściwemu organowi regulacyjnemu tak szybko, jak to tylko możliwe, z
uwzględnieniem odpowiednich kategorii danych.

Imienia i Nazwiska dziecka

TAK ☐ NIE ☐

Numeru telefonu i adresu mailowego TAK ☐ NIE ☐ w celu otrzymania informacji odnośnie sposobu odbioru paczki.
Adresu zamieszkania TAK ☐ NIE ☐ w celu weryfikacji poprawności otrzymanego kodu właściwego paczkomatu lub
nadania paczki na adres domowy – w przypadku paczki przekraczającej dopuszczone wielkości.
Nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku dziecka na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191, 1293.), przesłanego do nas drogą mailową / inną ( zdjęcie z prezentem ).
TAK ☐ NIE ☐

na następujących polach eksploatacji:

•
•

na stronie www akcji PACZKA NA GWIAZDKĘ 2018
na portalu Facebook

TAK ☐ NIE ☐

TAK ☐ NIE ☐

Wyrażam zgodę na udostępnienie skanu treści listu dziecka do Mikołaja Darczyńcy TAK ☐ NIE ☐
Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego
USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie
Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od
reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna,
jednak jej brak uniemożliwi wywiązanie się z działań
w ramach akcji PACZKA NA GWIAZDKĘ.
Zgłaszając niniejszy list do Akcji Paczka na Gwiazdkę zobowiązują się Państwo do odebrania paczki ze
wskazanego w wiadomości tekstowej / mailowej paczkomatu.

…………………..……………………………………………..
/podpis rodzica lub opiekuna prawnego

AUTOR LISTU (proszę uzupełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Wiek………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Wzrost / rozmiar w przypadku prośby o odzież itp………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do ew. przesłania paczki………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KOD najbliższego paczkomatu………………………………………………………………………………………………………………………………………..
W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Joanną Błaszczyk (Komitet Społeczny na rzecz Akcji Paczka na Gwiazdkę)
pod numerem telefonu 792 09 10 84 lub mailowo listydom@poczta.fm

