Załącznik Nr 6 – Klauzula zgody do Umowy
KLAUZULA ZGODY DO UMOWY
My (Ja) niżej podpisani (y), działając w imieniu własnym (oraz w imieniu dziecka, którego dotyczy zawierana
umowa), wyrażamy (m) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przekazywanych w związku z
tworzeniem subkonta w portalu subkonto.org (dalej „Portal”), w tym danych dotyczących zdrowia w celu:
 zweryfikowania spełnienia przesłanek warunkujących możliwość utworzenia subkonta w Portalu;
 weryfikowania prawidłowości gromadzenia środków pieniężnych za pośrednictwem subkonta Portalu;
 rozliczania i weryfikowania prawidłowości wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych za pośrednictwem
subkonta w Portalu.

(czytelne podpisy osób udzielających zgodę1)

POSTANOWIENIE UMOWNE
1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika zawarte są w Umowie w §4.
2. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych osobowych podanych w ramach korzystania z Portalu w
przypadku jakiejkolwiek zmiany tych danych.
3. W przypadku powzięcia przez Fundację wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez
Użytkownika danych osobowych Fundacja może:
a. wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych bądź ich aktualizacji;
b. zablokować Profil subkonta do czasu wyjaśnienia sprawy;
c. usunąć Profil Użytkownika.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 3 lit. b i c. Fundacja może dokonać ww. działań bez uprzedniego wzywania
Użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń. Usunięcie Profilu w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem
Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
5. W ramach Portalu dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione)
nie są widoczne dla innych osób odwiedzających Portal, z wyłączeniem informacji, które Użytkownik opublikuje
(poda do wiadomości) w ramach Portalu jako widoczne dla innych osób. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne udostępnienie takich informacji przez Użytkownika.
6. Użytkownik jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w portalu materiałów lub danych
osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia.
Podpisy obojga rodziców (opiekunów prawnych), przy czym w uzasadnionych przypadkach wystarczający będzie podpis
jednego rodzica (opiekuna prawnego).
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