
Klauzula informacyjna dla dziecka powyżej 16 roku życia  

Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, wieku, 
daty urodzenia, danych zawartych na recepcie z korekcją oraz rozstawem źrenic i informacji czy aktualnie 
nosicie okulary – są:  spółka pod firmą Essilor Polonia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 
3, e-mail: szmyta@essilor.com ; spółka pod firmą Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Annopol 17, e-mail: eolp@essilor.com.pl ; spółka pod firmą JZO S.A. o z siedzibą w 
Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 12, e-mail: kontakt@jzo.pl ; spółka pod firmą JAI KUDO 
Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Chodzieskiej 15, e-mail: info@jaikudo.pl oraz Fundacja 
Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 19, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym nr 0000074781, e-mail: biuro@fpmw.pl  (dalej: „Współadministratorzy”). 

Państwa dane osobowe posiadamy od koordynatorów z placówek, pod opieką których Państwo się znajdują 
i którzy to koordynatorzy zgłosili Państwa do organizowanego przez Współadministratorów programu 
„Zobacz lepszą przyszłość”. 
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów  w następujących celach: 
1) w celu wzięcia przez Państwa udziału w programie „Zobacz lepszą przyszłość” – na podstawie przesłanki 
Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO) – przetwarzanie w tym celu będzie trwało do czasu 
cofnięcia tej zgody, nie dłużej jednak niż do zakończenia przez Państwa udziału w programie; 
2) w celu spełnienia przez Współadministratorów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów – na podstawie przesłanki niezbędności do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach (art.  6 ust. 1 lit. „c” RODO) – 
przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez czas wynikający z tych przepisów prawa; 
3) w celu możliwości obrony przed roszczeniami wynikającymi z Państwa udziału w programie oraz 
dochodzenia takich roszczeń przez Współadministratorów – co stanowi uzasadniony interes 
Współadministratorów będący przesłanką przetwarzania danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. „f”) – 
przetwarzanie w tym celu będzie trwało przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń bądź 
prawomocnego zakończenia postępowania. 
 
Przysługuje Państwu prawo do: i) dostępu do danych osobowych, ii) ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) w 
zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody to  - prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych. W celu realizacji ww. praw 
należy skontaktować się z Administratorami pod jednym z wybranych adresów e-mail: 
okulary.essilor@gmail.com lub lukasz.piecuch@fpmw.pl 
 
Ponadto, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

Odebrałem: 

………………………… 

data i czytelny podpis 
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Klauzula zgody na udział w programie 

Ja, niżej podpisany …………………………………………..  (czytelne imię i nazwisko), wyrażam zgodę na 
zgłoszenie mnie przez Panią/Pana …………………………………………………………..………… 
(imię, i nazwisko Koordynatora) za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Fundacji 
Polki Mogą Wszystko, do udziału w programie organizowanym przez tę Fundację oraz spółki: Essilor 
Polonia Sp. z o. o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  JZO S.A. oraz JAI 
KUDO Polska Sp. z o. o., pt. „Zobacz lepszą przyszłość” oraz na mój udział w tym programie, z którego 
regulaminem się zapoznałem i go akceptuję.  

……………………………………………….. 

data i czytelny podpis 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych 

Ja, niżej podpisany  
……………………………………………………………………………, (czytelne imię i nazwisko) 
…………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółki pod firmą Essilor 
Polonia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie; JZO S.A. o z siedzibą w Jeleniej Górze, JAI KUDO Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 
oraz Fundację Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, (dalej: Współadministratorzy”) moich danych 
osobowych w zakresie i celu niezbędnym do wzięcia przeze mnie udziału w programie „Zobacz lepszą 
przyszłość”, którego Współadministratorzy są współorganizatorami. Jestem świadomy, że niniejsza zgoda 
może zostać cofnięta przeze mnie w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego 
przed jej cofnięciem.  
 

……………………………………………….. 

data i czytelny podpis 

 


