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Polityka prywatności strony internetowej
Polak z Sercem

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Na podstawie
niego w niniejszym dokumencie opisujemy proces pozyskiwania i przetwarzania danych w ramach
naszego serwisu internetowego polakzsercem.pl oraz wyjaśniamy, jak chronimy Twoją prywatność i jak
możesz korzystać ze swoich praw do danych, które zgromadziliśmy.

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego Polak z Sercem. Strona
internetowa serwisu znajduje się pod adresem internetowym polakzsercem.pl.
2. Administratorem danych osobowych jest „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” z siedzibą
w Warszawie, 00-246, przy ul. Miodowej 17/19 (NIP: 8982166113, REGON: 021094654).
Kontakt z administratorem danych osobowych: fundacjadlamlodziezy@gmail.com.
3. Administrator danych osobowych jest jednocześnie administratorem serwisu internetowego.
4. Dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
5. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa i tylko w zakresie, jaki jest potrzebny,
aby właściwie zrealizować umowę lub inne świadczenie.
6. W celu realizacji darowizny lub w celach kontaktowych przetwarzamy następujące Twoje dane
osobowe: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, dane adresowe.
7. W naszym serwisie internetowym dane pozyskujemy poprzez dobrowolnie wprowadzone
w formularzu informacje lub dobrowolnie podane informacje w drodze mailowej, lub
telefonicznej.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umów lub świadczeń.
9. W naszym serwisie internetowym pozyskujemy informacje o użytkowniku i jego zachowaniu
poprzez:
a. dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
b. gromadzenie plików Cookies,
c. nagłówki zapytań przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika (np. adres
IP, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce itp.).
10. Wybrane stosowane przez nas mechanizmy zabezpieczenia Twoich danych w naszym serwisie
internetowym:
a. miejsca wprowadzania danych są chronione w warstwie transmisji (szyfrowanie HTTPS
i certyfikat SSL);
b. stosujemy silne hasła, które w bazie danych są przechowywane w postaci
shashowanej;
c. regularnie wykonujemy kopie zapasowe naszego serwisu internetowego;
d. aktualizujemy oprogramowania, z których korzystamy.
11. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
a. podmioty świadczące nam usługi informatyczne,
b. firmy realizujące płatność,
c. pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy i współpracownicy administratora, jeżeli będzie
to wymagane do realizacji umowy lub świadczenia.
12. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane dłużej, niż jest to konieczne do wykonania umowy
lub świadczenia i związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami
(np. o prowadzeniu księgowości).
13. RODO przyznaje Ci następujące prawa w stosunku do Twoich danych osobowych, które
przechowujemy:
a. prawo dostępu;
b. prawo do przenoszenia;
c. prawo do poprawienia;
d. prawo do usunięcia (bycia zapomnianym), jeżeli nie istnieje już przesłanka do ich
przetwarzania;
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14.
15.
16.
17.
18.

e. prawo do ograniczenia przetwarzania;
f. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie na podstawie uzasadnionego
interesu – nie zaprzestaniemy przetwarzania, gdy zgodnie z prawem Twój interes lub
Twoje prawa zostaną unieważnione, lub będą wobec Ciebie roszczenia prawne;
g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie Twojej zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki Cookies. Pliki Cookies stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu
końcowym użytkownika.
W naszym serwisie internetowym używamy zarówno naszych funkcjonalnych plików Cookies
(które służą prawidłowemu i pełnemu działaniu serwisu) oraz plików Cookies podmiotów
trzecich (które służą gromadzeniu statystyk, analizom i działaniom marketingowym).
Jako użytkownik naszego serwisu internetowego w każdej chwili możesz ograniczyć działanie
plików Cookies, nie zezwolić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej na ich działanie
lub nawet usunąć zapisane pliki ze swojego urządzenia.
Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu
internetowego.
Stosujemy analizę statystyczną ruchu w naszym serwisie internetowym poprzez narzędzie
Google Analytics. Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików Cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika.

Warszawa, 06.09.2022 r.
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