
Klauzula informacyjna na potrzeby licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców - 

Limitowanych Serduszek Kolekcjonerskich NFT 

 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 
(dalej RODO) informuję, iż: 
1. administratorem danych osobowych jest WOŚP; z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod 

numerem +48 22 852 32 14, +48 22 852 32 15, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 
wosp@wosp.org.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
z siedzibą w Warszawie (02-738) przy ul. Dominikańskiej 19c;  

2. wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO; dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych w WOŚP: 02-738 Warszawie, ul. Dominikańska 19c, e-mail: dane.osobowe@wosp.org.pl;  

3. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do:  
1) dopuszczenia Ciebie do licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców - Limitowanych Serduszek Kolekcjonerskich 

NFT (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
2) realizacji weryfikacji użytkownika przystępującego do licytacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas związanych z rozliczeniem finansowo-księgowym licytacji 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
4) blokady i/lub publikacji danych niesumiennych uczestników licytacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z Regulaminu Najbardziej Hojnych Darczyńców - Limitowanych 
Serduszek Kolekcjonerskich NFT oraz wymogów platformy Mintiq, na której prowadzona jest licytacja; 

4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, 
w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami (w tym umowami powierzenia przetwarzania danych 
osobowych); nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach,  

5. co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej; 
WOŚP korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego; 
Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie Microsoft 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania 
 i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft,  
w tym w szczególności:   
1) oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;    
2) umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-

pl/servicesagreement/; 
w ramach usług Microsoft, dane wprowadzone do Microsoft 365 będą przetwarzane  i przechowywane w określonej 
lokalizacji geograficznej; zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym w 
„Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do 
przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców 
informatycznych;  
Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska 
informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie  
z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-
center/privacy?docid=27. 

6. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez:  
1) okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się licytacja, w celu ochrony przed ewentualnymi 

roszczeniami zawiązanymi z przeprowadzoną licytacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
2) okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się licytacja, wynika to z przepisów finansowo-

księgowych zawiązanych z rozliczeniem przeprowadzonej licytacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
3) w przypadku blokady i/lub publikacji danych niesumiennych uczestników licytacji do czasu uregulowania 

należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
7. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, chyba że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich 
interesów, praw i wolności;  

8. w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/5310300,  
fax. 22/5310301, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

9. podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziały w Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców 
Limitowanych Serduszek Kolekcjonerskich NFT; jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w licytacji; 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.  
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