REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO “PROGRAM Z PANDĄ”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie
edukacyjnym o nazwie „Program z Pandą” (dalej jako: „Program”) odbywającym się w okresie od
25.02.2021 do 15.12.2021.
2. Organizatorem Programu jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Usypiskowej 11 (dalej jako „Organizator” lub „WWF”).
3. Uczestnikami Programu może być co najmniej 10-osobowa grupa dzieci lub młodzieży ze szkoły
podstawowej lub ponadpodstawowej, innej placówki oświatowej lub placówki oświatowowychowawczej (dalej jako: „Uczestnicy”). Uczestnicy realizują zadania Programu pod opieką
nauczyciela/nauczycielki,
wychowawcy/wychowawczyni,
pedagoga/pedagożki,
bibliotekarza/bibliotekarki (dalej jako: „Przewodnik”). Uczestnicy i Przewodnik tworzą zespół
(dalej jako: „Zespół”).

§2
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU
1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
2. Zgłoszenia Uczestników do udziału w Programie dokonuje w ich imieniu Przewodnik, innej
placówki oświatowej lub placówki oświatowo-wychowawczej za pomocą Formularza dostępnego
na stronie internetowej Programu z Pandą (https://www.wwf.pl/program-z-panda) lub pod
linkiem bit.ly/FormularzProgramZPandą do 25 lutego 2021 do godz. 23:59.
3. Uczestnicy wraz Przewodnikiem wybierają nazwę swojego zespołu związaną ze światem
przyrody.
4. W terminie do 1 marca 2021 r. Przewodnik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie
zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie. Organizator zastrzega, że liczba
miejsc w Programie jest ograniczona i że o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność
zgłoszeń.

§3
ZASADY PROGRAMU
1. Celem Programu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony przyrody
i klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń.
2. Po zgłoszeniu do Programu Uczestnicy wraz z Przewodnikiem realizują kilka rodzajów działań:

a) scenariusz podstawowy, w ramach którego Przewodnicy podejmują wyzwanie
zrealizowania dwóch lub trzech (w zależności od ścieżki) wskazanych scenariuszy
edukacyjnych wybranych przez Organizatora,
b) scenariusz dodatkowy: Przewodnicy wybierają i realizują jeden scenariusz z zestawu
scenariuszy dodatkowych dla wybranej ścieżki,
c) działanie: Przewodnicy wraz z Uczestnikami wykonują dwie aktywności praktyczne (np.
eksperymenty/prace plastyczne) + jedną akcję/wydarzenie wspólnie z uczniami
(natomiast w ścieżce transformacyjnej jest to audyt i kampania prowadząca do trwałej
zmiany w Placówce + jedna akcja/wydarzenie).
3. Wszystkie wskazane powyżej scenariusze realizowane są w ramach trzech możliwych ścieżek
edukacyjnych:
a) ścieżka niedźwiedzia brunatnego, inaczej ścieżka różnorodności biologicznej polegająca
na przeprowadzeniu wybranych trzech scenariuszy podstawowych, jednego scenariusza
dodatkowego, dwóch aktywności praktycznych oraz zorganizowanie 1 wydarzenia.
b) ścieżka niedźwiedzia polarnego inaczej ścieżka klimat polegająca na przeprowadzeniu
wybranych trzech scenariuszy podstawowych, jednego scenariusza dodatkowego, dwóch
aktywności praktycznych oraz zorganizowanie jednego wydarzenia.
c) ścieżka pandy wielkiej (niedźwiedzia bambusowego), inaczej ścieżka transformacyjna
polegająca na przeprowadzeniu wybranych dwóch (klasy 4-8: dodatkowo jeden scenariusz
do wyboru) lub trzech scenariuszy podstawowych (szkoła ponadpodstawowa),
przeprowadzenie audytu oraz kampanii na rzecz wprowadzenia trwałych zmian dla
środowiska oraz zorganizowanie 1 wydarzenia.
4. Szczegółowy opis ścieżek znajduje się w tutaj: (www.wwf.pl/sites/default/files/inlinefiles/Przewodnik%20po%20programie_PROGRAM%20Z%20PANDA.pdf)
5. W ramach realizacji Programu Przewodnik zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia minimum programowego w ramach opisanych ścieżek tematycznych
Programu, zorganizowania minimum wydarzeń z wykorzystaniem materiałów
edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w Programie
przez Organizatora (dalej „Materiały”);
b) zapoznania się z treściami i Materiałami;
c) wzięcia udziału w webinariach wprowadzających do Programu i w tematykę
poszczególnych ścieżek;
d) pozostawania w kontakcie z koordynatorkami Programu i informowania o
ewentualnych trudnościach w realizacji działań.
6. Przewodnik zobowiązany jest do przesłania do Organizatora elektronicznych sprawozdań z
realizacji poszczególnych aktywności w Programie.
7. Przewodnik wyraża zgodę, aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego elementy)
było wykorzystywane w celach dydaktycznych, sprawozdawczych i statystycznych przez
Organizatora.
8. Przewodnik ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą
spowodować niezrealizowanie zadań Programu lub niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W
przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Przewodnika lub
Uczestników, Przewodnik powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Projektu
i dostarczenie Sprawozdania.

9. Przewodnik zobowiązany jest do zebrania i dostarczenia Organizatorowi:
a. zgód pełnoletnich Uczestników, których wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, i przesłania ich pocztą elektroniczną do Organizatora;
b. zgód rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich Uczestników, których wzór
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, i przesłania ich pocztą elektroniczną
do Organizatora.
10. Przewodnik zobowiązany jest przed zebraniem zgód Uczestników lub ich rodziców/opiekunów
prawnych przedstawić im niniejszy Regulamin, poinformować ich o zasadach przetwarzania
danych osobowych w Programie, rozpowszechniania wizerunku, wykorzystania utworów
powstałych w trakcie trwania Programu. Przewodnik poinformuje Uczestników lub ich
rodziców/opiekunów prawnych, że wyrażenie zgody na rozpowszechniania wizerunku oraz zgody
na wykorzystanie utworów powstałych w trakcie trwania Programu jest dobrowolne i nie wpływa
na możliwość uczestniczenia w Programie.
11. W przypadku realizowania Programu przez Uczestników lub Przewodnika niezgodnie z
Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy
z Uczestnikami lub Przewodnikiem.
12. Po zrealizowaniu i zakończeniu Programu Przewodnicy otrzymują certyfikaty imienne. Zespół
otrzymuje elektroniczne potwierdzenie zakończenia realizacji Programu od Organizatora wraz z
certyfikatem ukończenia Programu z Pandą w wybranej ścieżce.
13. Do szkół, które w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyły informacje o poinformowaniu
Dyrekcji o udziale w Programie, zostanie wysłany list gratulacyjny w formie elektronicznej.
14. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:
a. udostępnieni materiały pomocnicze do realizacji Programu;
b. zorganizuje webinaria, spotkania z ekspertami WWF i konsultacje dla Uczestników
oraz Przewodników;
c. zapewni merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy nad Programem;
d. zredaguje newslettery, które będą cyklicznie rozsyłane do Uczestników Programu;
e. zobowiązuje się do prowadzenia podstrony internetowej projektu Programu na stronie
edukacja.wwf.pl;
f. będzie prowadził komunikację i promocję Programu w mediach społecznościowych;
g. będzie prowadził społeczność Przewodników („Nauczyciele/ki z Pandą”) na platformie
Microsoft Teams;
h. będzie archiwizował zebrane przez Uczestników materiały;
i. przygotuje i przekaże po zakończeniu Programu: zaświadczenia dla Przewodników i
certyfikaty ukończenia Programu z Pandą dla Zespołów;
j. po zakończeniu Programu wyśle list gratulacyjny do Dyrekcji placówki;
15. W przypadku wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika
utrwalonego podczas trwania Programu, Organizator będzie go rozpowszechniał w szczególności
w celu rozpowszechniania wizerunku w materiałach promujących Program, na stronie
internetowej, na plakatach, folderach informacyjnych, w portalach społecznościowych. Zgoda
obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć w
innych publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez
Organizatora i zamieszczenie na stronach internetowych innych programów edukacyjnych
Organizatora.

§4
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikom lub Przewodnikowi, jak również udostępniane
przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne
materiały, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów
edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami
autorskimi, które przysługują WWF.
2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można
wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych –
dydaktycznych. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane
powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia
Organizatora.
3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative
Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na
Materiałach.
4. Organizator zastrzega, że nie udziela Uczestnikom lub Przewodnikowi licencji na znak
towarowy słowno-graficzny „WWF Panda”, na który Urząd Patentowy Rzeczypospolitej ‘Polskiej
udzielił prawa wyłącznego o numerze 083701. Uczestnicy i Przewodnik nie mają prawa do
używania znaku towarowego w komunikacji zewnętrznej lub wewnętrznej ani w żaden inny
sposób.
5. Z chwilą przekazania przez Przewodnika lub Uczestników Organizatorowi i pod warunkiem
wyrażenia zgody przez Uczestnika lub opiekuna prawnego takiego Uczestnika na wykorzystanie
utworów powstałych w trakcie trwania Programu, w ramach Programu jakichkolwiek utworów
lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów,
nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Przewodnik lub Uczestnicy udzielają
Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do
korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do
udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we
fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania
całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie
wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50, a w szczególności
następujących:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez
ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
b.
w
zakresie
obrotu
oryginałem
albo
egzemplarzami,
na
których
utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w
sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie,
odtworzenie
oraz
nadawanie
i
reemitowanie
(drogą

przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
6. Licencja obejmuje także:
a. zezwolenie do wykonywanie prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
b. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu
wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
c. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do
utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
7. Uczestnik/Przewodnik oświadcza, że:
a. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw
pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra
osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
b. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do
przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są
obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań
prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak
jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi licencji w zakresie
określonym w Umowie. Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z
nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej.
Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw
pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
8. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 7 lit. a i b,
oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.

§5
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
W przypadku rezygnacji przez Przewodnika z udziału w Programie przed zrealizowaniem
Programu (wybranej ścieżki), Przewodnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji
Organizatorowi drogą elektroniczną ważnych powodów, niezależnych od Przewodnika, które
uniemożliwiają mu uczestnictwo w Programie.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy przesyłać na adres poczty
elektronicznej działu edukacji: edukacja@wwf.pl lub na adres pocztowy Organizatora: WWF, ul.
Usypiskowa 11, 02-286 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do Regulaminu Programu z Pandą”.
2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Przewodnika
poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po
opublikowaniu
zmian
w
Regulaminie
na
stronie
internetowej
Programu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ REGULAMINU, ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (PEŁNOLETNI UCZESTNICY)
Ja, niżej podpisany/-a .................................................................................oświadczam, że:
zapoznałem się z Regulaminem „Programu z Pandą” i akceptuję jego treść;*
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku oraz imienia i nazwiska przez Fundację
WWF Polska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Usypiskowej 11, email kontakt@wwf.pl tel. 22 660 44 33 w zakresie
określonym w Regulaminie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z procesem przetwarzania danych osobowych w
Fundacji WWF Polska dostępnym pod tym linkiem: https://www.wwf.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych-wfundacji-wwf-polska.*
zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania przez Fundację WWF Polska danych
osobowych zamieszczoną poniżej;*
*zaznaczenie trzech pierwszych zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie z Pandą.
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechniania mojego wizerunku przez Fundację WWF Polska
utrwalonego podczas mojego udziału w programie edukacyjnym „Program z Pandą”, w szczególności wykorzystanie mojego
wizerunku w materiałach promujących Program z Pandą, na stronie internetowej, na plakatach, folderach informacyjnych,
w portalach społecznościowych. Zgoda obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji, jak również wykorzystanie
wykonanych zdjęć w innych publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez WWF i
zamieszczenie na stronach internetowych innych programów edukacyjnych WWF;
udzielam Fundacji WWF Polska zgody na korzystanie z utworów na warunkach wskazanych w § 4 pkt. 5-7 Regulaminu.
Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych
1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 - RODO) informuję, iż Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest
Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33; mail: kontakt@wwf.pl. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: daneosobowe@wwf.pl
2.
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na podstawie wykonania umowy, tj. art. 6 lit. a), c) i f) RODO.
3.
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługi z zakresu IT oraz podmioty świadczące usługi z zakresy
kadrowo-płacowego na rzecz Administratora Danych i współpracujące z Administratorem Danych w ramach realizacji celu przetwarzania, o
którym mowa w pkt. 2 oraz podmioty uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie przepisów prawa.
4.
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego ustaniu przez okres
wynikający z odpowiednich przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń.
5.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, do sprostowania
danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych prawo do wniesienia sprzeciwu, do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu, o którym mowa w punkcie 1.
7.
Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

_________________________
Imię i nazwisko pełnoletniego Uczestnika

ZAŁĄCZNIK NR 2
AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ REGULAMINU (OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 R.Ż.), ZGODA NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Ja,
niżej
podpisany/-a
.................................................................................
jako
opiekun
prawny
mojego/pozostającego pod moją opieką dziecka …………………………………… („Uczestnik”) wyrażam zgodę na:
udział Uczestnika w programie edukacyjnym „Program z Pandą”, organizowanym przez Fundację WWF
Polska z siedzibą w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem, z którego treścią zapoznałem się i którego
warunki akceptuję;*
przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska Uczestnika lub wizerunku oraz moich
danych osobowych w postaci imienia i nazwiska przez Fundację WWF Polska, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Usypiskowej 11, email kontakt@wwf.pl tel. 22 660 44 33 w zakresie określonym w Regulaminie,
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z procesem przetwarzania danych osobowych w Fundacji
WWF Polska dostępnym pod tym linkiem: https://www.wwf.pl/polityka-przetwarzania-danychosobowych-w-fundacji-wwf-polska;*
oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania przez
Fundację WWF Polska danych osobowych zamieszczoną poniżej*
*zaznaczenie trzech pierwszych zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie z Pandą.

nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechniania wizerunku Uczestnika przez Fundację WWF Polska
utrwalonego podczas trwania programu edukacyjnego „Program z Pandą” w szczególności
wykorzystania wizerunku w materiałach promujących Program z Pandą, na stronie internetowej, na
plakatach, folderach informacyjnych, w portalach społecznościowych. Zgoda obejmuje także przyszłe
wydania tych publikacji, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć w innych publikacjach
wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez WWF i zamieszczenie na
stronach internetowych innych programów edukacyjnych WWF;
udzielenie Fundacji WWF Polska licencji do utworów, które powstaną podczas Programu z Pandą
zgodnie z § 4 pkt. 5-7 Regulaminu.
Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych:
1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 - RODO) informuję, iż Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest
Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33; mail: kontakt@wwf.pl. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: daneosobowe@wwf.pl
2.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na podstawie wykonania umowy, tj. art. 6 lit. a), c), f) RODO.
3.
Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące usługi z zakresu IT oraz podmioty świadczące usługi z zakresy kadrowo-płacowego
na rzecz Administratora Danych i współpracujące z Administratorem Danych w ramach realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt.
2 oraz podmioty uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie przepisów prawa.
4.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po jego ustaniu przez okres wynikający z
odpowiednich przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń.
5.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, do sprostowania
danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych prawo do wniesienia sprzeciwu, do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu, o którym mowa w punkcie 1.
7.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

_________________________
Imię i nazwisko opiekuna prawnego

