Aneks do Umowy zawartej w dniu …………………….. pomiędzy
Fundacją Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, zwaną dalej „Fundacją”, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Izabelę Jachim-Kubiak,
a
Osobą niepełnosprawną poniżej 26 roku życia / Rodzicem / Opiekunem Prawnym dziecka
niepełnosprawnego (zwanymi dalej „Użytkownikiem”) *
1) Panią ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………....,
zamieszkałą: ....................., ..........................................., ....................................................,............................,
(nr kodu pocztowego miejscowość ulica nr domu i mieszkania)
legitymującą się dowodem osobistym: ................................................................,
(seria i numer)
2) Panem............................................................................................................................................................,
zamieszkałym: ......................, .........................................., ................................................,..............................,
(nr kodu pocztowego miejscowość ulica nr domu i mieszkania)
legitymującym się dowodem osobistym: ...............................................................,
(seria i numer)

działającymi w imieniu i na rzecz:
.........................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

z dnia ....................................... w Łodzi
(proszę uzupełnić bieżącą data wypełnienia)

*

niepotrzebne skreślić
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§1.
Z dniem 9 grudnia 2019 roku ulegają zmianie następujące punkty Umowy:
§1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
Warunkiem korzystania z Portalu przez Użytkownika jest dokładne zapoznanie się z treścią warunków i
zasad korzystania z Portalu zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.
§2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
 Portal pomaga jego Użytkownikowi w pozyskiwaniu - gromadzeniu za jego pośrednictwem
środków pieniężnych wyłącznie na leczenie, terapię i rehabilitację wskazanych przez
Użytkownika dzieci i młodzieży poniżej 26 roku życia, w tym pochodzących z 1% podatku
dochodowego, przekazanego przez właściwy Urząd Skarbowy ze wskazaniem celu
szczegółowego określonego w formularzu PIT;
 Środki pieniężne zgromadzone za pośrednictwem Portalu mogą być wyłącznie przeznaczone na
cele zgodne z celami statutowymi Fundacji;
 Szczegółowe zasady gromadzenia i wykorzystywania środków pieniężnych znajdujących się na
subkoncie Użytkownika, jak również wzory zestawień kosztów składanych Fundacji określają
stanowiące integralną część niniejszej Umowy następujące załączniki:
 Załącznik Nr 2– Regulamin gromadzenia środków pieniężnych na subkontach i refundacji
kosztów,
 Załącznik Nr 3 – Wykaz kosztów refundowanych,
 Załącznik Nr 4 – Wzór wniosku o refundację kosztów,
 Załącznik Nr 5 – Wzór wniosku o pokrycie kosztów,
 Załącznik Nr 6 – Klauzula zgody do Umowy.
§4 otrzymuje brzmienie:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane dane
osobowe (dalej „Dane osobowe”) jest Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z siedzibą w Łodzi
(91-457) przy ul. Żabiej 10/12.
2. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia
umowy o utworzenie subkonta w Portalu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zweryfikowania spełnienia przesłanek warunkujących możliwość utworzenia subkonta w
Portalu;
b) zawarcia i wykonywania umowy o utworzenie subkonta w Portalu;
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c) weryfikowania prawidłowości gromadzenia środków pieniężnych za pośrednictwem subkonta
Portalu;
d) rozliczania i weryfikowania prawidłowości wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych
za pośrednictwem subkonta w Portalu;
e) prowadzenia statystyk Portalu;
f) informowania za pomocą poczty elektronicznej o dokonywanych zmianach, informacji
o utrudnieniach w działaniu Portalu, przerwach technicznych, etc.;
g) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, który został opisany poniżej.
4. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest:
a) niezbędność do podjęcia działań na żądanie dotyczące zawarcia umowy o utworzenie subkonta
w Portalu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO†)
b) niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes
Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz
prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową.
6. Podstawą przetwarzania danych dotyczących zdrowia i wizerunku jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a
RODO).
7. Wizerunek zamieszony przez użytkownika w Portalu może być rozpowszechniony na wszystkich
polach eksploatacji. W szczególności publicznie wystawiany, wyświetlany, odtwarzany oraz
nadawany i reemitowany, a także publicznie udostępniany w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
8. Wizerunek może być utrwalany i zwielokrotniany dowolną ilością egzemplarzy za pomocą techniki
drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
9. Dane osobowe przechowywane są na hostingu strony subkonto.org obsługiwanym przez nazwa.pl
10. Dane osobowe użytkowników portalu nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
11. Dane osobowe przechowywane są przez okres:
a) niezbędny do realizacji łączącej strony, umowy o utworzenie subkonta w Portalu, a po jej
zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej
wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań;
b) niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Fundacji związanych z wykonywaniem umowy, a
po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia;
†

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz.UE.L.2016.119.1.).
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c) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, nie dłużej niż do czasu wyrażenia
sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją;
d) prowadzenia przez Fundację działalności promocyjnej, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody.
12. Każdy z użytkowników ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia,
prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich
przetwarzania.
13. W zakresie, w jakim Dane osobowe Fundacja przetwarza na podstawie odrębnej zgody, każdy z
użytkowników ma prawo odwołania zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem.
14. Użytkownik po przekazaniu Danych osobowych może wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie danych
następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji – jednakże wtedy taki sprzeciw
wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.
15. Każdy użytkownik który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem może
złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(www.uodo.gov.pl).
16. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przeze Fundację do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.
§6 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy, Załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 akceptuje
zobowiązuje się do ich stosowania.
§2.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§3.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

………………………………………………………..........
Podpis Użytkownika Portalu

………………………………………………………..........
Izabela Jachim-Kubiak
Prezes Zarządu
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