
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

FUNDACJĘ BANKU MILLENNIUM ORAZ BANK MILLENNIUM S.A. 

(dla osób działających w charakterze Wolontariuszy) 

Ten dokument (dalej: „Zasady”) ma na celu przedstawienie informacji wyjaśniających przyjęte przez Fundację Banku 
Millennium (dalej: „Fundacja”) oraz Bank Millennium S.A. (dalej: „Bank”) zasady przetwarzania Twoich danych 
osobowych. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Fundacja i Bank przetwarza lub będzie 
przetwarzać Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych 
osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres 
przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych (dalej: „Rozporządzenie”).  

Współadministrowanie 

1. Współadministratorami danych osobowych wolontariuszy (dalej: „Wolontariusze”) są:  
a) Fundacja Banku Millennium z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, e-mail: 

fundacja@bankmillennium.pl; 
b) Bank Millennium S.A. z siedzibą w  Warszawie, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, telefon: (+48) 801 331 331 lub 

(+48) 22 598 40 40 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy, e-mail: 
kontakt@bankmillennium.pl. 

2. Fundacja oraz Bank są Współadministratorami w zakresie danych osobowych Wolontariuszy należących do kategorii 
danych identyfikacyjnych, kontaktowych, komunikacyjnych, audiowizualnych, wizerunku twarzy, socjo-
demograficznych, informacji dotyczących szkoleń lub posiadanych kwalifikacji, a także historii zatrudnienia, co 
oznacza, że Fundacja i Bank wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania dotyczących Cię danych. 

3. Współadministratorzy przetwarzają dane w celu zapewnienia udziału Wolontariuszy w programie, wydarzeniu lub 
innych formach działalności Fundacji, na które składają się m.in.: obsługa zgłoszeń i zapewnianie udziału 
w programie, wydarzeniu lub innych formach działalności Fundacji, realizacja komunikacji, w tym poprzez kontakt 
telefoniczny i elektroniczny, prowadzenie działań promocyjnych w związku z działalnością Fundacji, jak również 
w celu zapewniania bezpieczeństwa, a także, w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, w celu dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami.  

Punkt kontaktowy, wykonywanie praw 

4. Punktem kontaktowym w sprawach związanych z przetwarzaniem współadministrowanych danych osobowych jest 
Fundacja Banku Millennium z siedzibą w Warszawie:  

• adres: ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa; 

• e-mail: fundacja@bankmillennium.pl.  
5. Niezależnie od powyższego w zakresie związanym z przetwarzaniem współadministrowanych danych możesz 

wykonywać przysługujące prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów i kontaktować się 
z każdym ze Współadministratorów niezależnie.  

6. W przypadku wystąpienia do Fundacji z wnioskiem o wykonanie prawa należnego Ci zgodnie z RODO w zakresie 
związanym z przetwarzaniem współadministrowanych danych, wniosek taki będzie obsługiwany przez Fundację.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w programie, wydarzeniu lub innych 
działaniach Fundacji, których wolontariat dotyczy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości 
udziału w programie, wydarzeniu lub innych działaniach Fundacji, których wolontariat dotyczy. 

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

8. Fundacja i Bank gwarantują, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych 
i prawnie uzasadnionych celach i nie będą przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania 
danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Fundacja lub Bank będą chciały 
przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie 
poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych 
celów został dokładnie oceniony przez Fundację/Bank pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz 
przepisami regulującymi działalność Fundacji i Banku. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel 
przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas 
odpowiedni do realizacji wskazanych celów.  

Cel Wyjaśnienie Podstawa 
prawna 

Długość okresu 
przetwarzania danych 

W zależności od łączących Cię z Fundacją relacji, Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach: 



Realizacja działań 
prowadzonych na 
podstawie 
udzielonych zgód 

 

Przyjmowanie zgłoszeń i udział Wolontariuszy 
w programie, wydarzeniu lub innym działaniu 
Fundacji, organizowanych lub 
współorganizowanym przez 
Fundację/Współadministratorów. 

Rozporządzenie, 
art. 6 ust. 1 lit. 
a) 

– Do czasu wycofania 
udzielonych zgód.  

Wypełnienie 
obowiązków 
wynikających z 
przepisów prawa  

W tym przypadku Twoje dane osobowe 
przetwarzane są po to, aby spełnić obowiązki 
nałożone z mocy przepisów prawa. W 
szczególności mówimy tu o wypełnianiu 
obowiązków w związku z prowadzeniem 
działalności przez Fundację, w tym 
obowiązków podatkowych, rachunkowych 
i sprawozdawczych. Obowiązki takie wynikają 
m.in. z ustawy o rachunkowości, prawa 
podatkowego oraz ustawy o fundacjach.  

Rozporządzenie, 
art. 6 ust. 1 lit. 
c)  
w związku z 
poszczególnymi 
przepisami 
prawa 
nakładającymi 
obowiązki na 
Fundację, m.in. 
wskazanymi w 
Wyjaśnieniach.  

– W zakresie 
przetwarzania danych 
osobowych dla celów 
dokumentacji 
podatkowej – przez 
okres 5 lat licząc od 
końca roku 
kalendarzowego, w 
którym upłynął termin 
płatności podatku.  

– W zakresie 
przetwarzania danych 
osobowych dla celów 
dokumentacji księgowej 
– przez okres 5 lat licząc 
od końca roku 
kalendarzowego, w 
którym operacje, 
transakcje i 
postępowanie 
zostały/zostaną 
ostatecznie zakończone, 
spłacone, rozliczone lub 
przedawnione.  

– W innych przypadkach - 
do czasu wypełnienia 
przez Fundację 
obowiązków określonych 
w poszczególnych 
przepisach prawa. 

Cele realizowane w 
ramach tzw. prawnie 
uzasadnionego 
interesu 
administratora 
danych 

Celami realizowanymi w ramach tzw. prawnie 
uzasadnionego interesu są: 
1) wszelkie czynności podejmowane w celu 

organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia 
programu, wydarzenia lub innego działania 
Fundacji, w którym jesteś 
Wolontariuszem, w tym zapewnianie 
środków organizacyjnych niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia programu, 
wydarzenia lub innego działania oraz 
wydania nagród lub grantów, jeśli program 
lub wydarzenie zakłada wydanie nagród 
lub grantów; 

2) organizacja i prowadzenie działań zgodnie 
ze Statutem Fundacji, w tym zgodnie z 
postanowieniami regulaminów 
poszczególnych działań;  

3) zapewnianie bezpieczeństwa, w tym 
monitoring siedziby Fundacji/Banku, z 
zachowaniem prywatności i godności osób; 

4) zapewnianie bezpieczeństwa w ramach 
powierzonych działań, w szczególności 
zapobieganie nadużyciom; 

5) w przypadku jeśli znajdzie to 
zastosowanie, w celach powiązanych z 
prowadzeniem postępowań spornych, 
postępowań przed organami władzy 
publicznej oraz innych postepowań, w tym  
w celu dochodzenia oraz obrony przed 
roszczeniami; 

Rozporządzenie, 
art. 6 ust. 1 lit. 
f) 

– Przez okres do 3 
miesięcy w przypadku 
monitoringu wizyjnego. 

– Do czasu udzielenia 
odpowiedzi na 
zgłoszenie lub wniosek. 

– Do czasu wypełnienia 
prawnie uzasadnionego 
interesu, stanowiącego 
podstawę tego 
przetwarzania lub 
wniesienia skutecznego 
sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania, 
nie dłużej niż do końca 
roku kalendarzowego, w 
którym upływa właściwy 
termin przedawnienia 
roszczenia.  

– W przypadku, gdy w 
ww. okresie będzie 
toczył się spór lub 
będzie trwało 
postępowanie, w 
szczególności sądowe, 
dane osobowe będą 
przetwarzane przez 
okres ustalony zgodnie z 



6) wewnętrzne cele administracyjne, 
analityczne, statystyczne i raportowania 
wewnętrznego Fundacji oraz w ramach 
Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.; 

7) prowadzenie działań promocyjnych i 
marketingowych, w  tym z wykorzystaniem 
wizerunku, np. w formie fotografii lub 
nagrań w szczególności wykonanych w 
związku z programem lub wydarzeniem w 
czasie jego trwania, w przypadku 
uzyskania stosownej zgody;  

8) przekazywanie informacji o wydarzeniach 
organizowanych lub współorganizowanych 
przez Fundację/Współadministratorów; 

9) realizacja komunikacji, w tym za 
pośrednictwem stron internetowych, oraz 
udzielanie odpowiedzi na zapytania i 
wnioski. 

Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione 
Fundacja i Bank biorą pod uwagę, czy Twoje 
interesy, prawa lub wolności nie mają 
nadrzędnego charakteru nad prawnie 
uzasadnionymi interesami Fundacji/Banku. 

obowiązującymi 
przepisami Kodeksu 
cywilnego regulującymi 
okresy przedawnienia, 
który będzie liczony od 
dnia zakończenia sporu 
lub prawomocnego 
zakończenia 
postępowania. 

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe? 

9. Fundacja i Bank przetwarzają Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. podane w zgłoszeniu 
udziału w programie, wydarzeniu lub w innej formie działalności Fundacji). W każdym przypadku Fundacja i Bank  
skrupulatnie weryfikują czy mają podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. 

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy? 

10. W zależności od programu, wydarzenia lub innej formy działalności Fundacji, w którą jesteś zaangażowany, 
Fundacja/Bank mogą przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie:  
a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, PESEL), 
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), 
c) dane komunikacyjne (dane wynikające z prowadzonej z Tobą komunikacji), 
d) informacje dotyczące szkoleń lub posiadanych kwalifikacji, 
e) informacje dotyczące historii zatrudnienia (np. nazwy poprzednich podmiotów zatrudniających, zakres zadań), 
f) dane socjo-demograficzne (np. forma zatrudnienia), 
g) dane audio-wizualne (np. dane związane z utrwalaniem wizerunku dla celów bezpieczeństwa lub dowodowych), 
h) wizerunek twarzy utrwalony na zdjęciu lub nagraniu, w szczególności na podstawie odrębnej zgody. 

Komu Twoje dane mogą być ujawniane? 

11. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Fundacji i Banku - będą mieć wyłącznie 
osoby upoważnione przez Fundację/Bank i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane 
osobowe mogą być ujawniane przez Fundację/Bank odbiorcom poza strukturą Współadministratorów. Zawsze w 
takiej sytuacji dokładnie badana jest podstawa prawna ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że 
odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu 
Fundacji/Banku, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji 
publicznej).  
Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez Fundację/Bank mogą być: 
a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Ministerstwo Finansów, Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 

b) podmioty, którym Fundacja lub Bank powierzyły przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych 
umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i 
innych usług przetwarzający dane w imieniu Fundacji lub Banku, podmioty świadczące usługi doradczo–
kontrolne, p.. firmy audytorskie, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia 
zastępstwa procesowego, np. kancelarie prawne, 

c) podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych, 
d) podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. odpowiedzialne za realizację obowiązków 

kontraktowych, raportowych i sprawozdawczych. 

Realizacja praw 

12. Szczegółowa informacja o prawach:  



a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,  

b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Fundację lub Bank są niezgodne z rzeczywistością, 

masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  

c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

e) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania 

ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Fundacji/Banku,  

f) masz również prawo do otrzymania od Fundacji/Banku Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym 

formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z 

uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie 

innych warunków wymaganych tymi przepisami, 

g) masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, 

że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to 

wyraźną zgodę, 

h) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci 

prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę 

możesz wycofać kontaktując się – zgodnie ze wskazanym punktem kontaktowym - z Fundacją na podany adres 

korespondencyjny lub e-mail: fundacja@bankmillennium.pl albo z Bankiem na podany adres korespondencyjny, 

przez telefon lub mailowo. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego 

do czasu wycofania zgody.  

13. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Fundację lub Bank Twoich danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 

14. Fundacja/Bank nie przetwarza Twoich danych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować 
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Jeśli będziesz podlegać 
decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, zostaniesz o tym odrębnie poinformowany - wraz z informacją 
o zasadach podejmowania takiej decyzji oraz o jej znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach. 

 

mailto:fundacja@bankmillennium.pl

