POLITYKA PRYWATNOŚCI
FUNDACJI DLA BIEBRZY
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie zarówno do danych osobowych zbieranych na stronie
https://dlabiebrzy.pl/; https://www.facebook.com/dlabiebrzy/, jak również danych osobowych pozyskanych
przez nas w toku bieżącej działalności statutowej poza siecią Internet. Informuje ona w sposób wyczerpujący
o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe od momentu ich pozyskania do ich usunięcia.
Wiedz, że Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki
poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.
Przypominamy, że od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie 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”). Zapewniamy, że nasze działania są zgodne z RODO, a Twoje dane są
u nas bezpieczne i wykorzystujemy je wyłącznie w niezbędnym zakresie, jaki wynika z naszych zadań
statutowych.
W tej polityce stosujemy sformułowania:
Fundacja – Fundacja dla Biebrzy z siedzibą w Goniądzu; ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz, zarejestrowana
w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000828586, NIP: 5461396470, REGON:
38555899100000.
My, czyli Administrator – Fundacja;
Ty - osoba fizyczna, której dane osobowe Fundacja przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanym
w niniejszej polityce prywatności. Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej czytelności tekstu.
Ostatecznie wszyscy jesteśmy dużą rodziną!
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych przez stronę internetową
https://dlabiebrzy.pl/, lub https://www.facebook.com/dlabiebrzy/, oraz pozyskanych przez Fundację
w toku bieżącej działalności statutowej.
Jakkolwiek możesz przeglądać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych, to musisz
wiedzieć że, gdy wysyłasz do nas wiadomość e-mail, to podajesz nam swoje dane osobowe, a my mamy
obowiązek je chronić. To samo dzieje się, gdy przekazujesz nam swoją wizytówkę na spotkaniu lub
kontaktujesz się z nami telefonicznie.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych w takiej sytuacji?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe, jest Fundacja.
Jak się z nami skontaktować?
Napisz do nas na adres: fundacja@dlabiebrzy.pl.

Pamiętaj! Jeżeli cokolwiek nie jest tutaj dla Ciebie jasne, chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na
temat Twoich danych osobowych, lub zapytać o konkretne uprawnienie lub obowiązek – zawsze
możesz do nas napisać i zawsze odpowiemy.
Skąd mamy twoje dane?
Otrzymujemy je od:
a.

Ciebie, np. w związku z wysłaniem wiadomości na jakikolwiek adres pod domeną @dlabiebrzy.pl,
zostawieniem wiadomości na fanpage’ u, wpłatą darowizny na nasz rachunek bankowy lub podaniem
nam swoich danych w trakcie kontaktu osobistego lub telefonicznego, lub nawet wtedy gdy tylko
przekazujesz naszym ludziom swoją wizytówkę na spotkaniu;

b.

Twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz, w sytuacji gdy jest to związane
z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków pracowniczych lub zawodowych.

Jaki jest cel, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację?
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:
a.

zawarcia i realizacji umowy z Tobą

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przez czas przygotowania i trwania umowy;
b.
c.
d.

wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego,
przeprowadzania audytów dokumentów finansowych,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – do wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych przez czas
trwania tych obowiązków;
e.
f.

prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych, marketingowych innych niż w lit. h poniżej na
podstawie i w zakresie udzielonej nam skutecznie zgody do czasu wycofania tej zgody;
rejestrowania Cię do udziału w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację,
umożliwienia Ci wzięcia udziału w konkursie lub wydarzeniu, w tym przesyłania Ci o nich informacji na
podstawie i w zakresie udzielonej nam skutecznie zgody przez okres 2 lat od wyrażenia zgody;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody;
(wskazujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
g.

udzielenia odpowiedzi na pytania, zadane nam korespondencyjnie lub podczas rozmowy telefonicznej,
a w razie konieczności do ponownego skontaktowania się z Tobą w celach związanych
z przedstawieniem i omówieniem konkretnej sprawy, którą wyraziłeś zainteresowanie (przez okres
roku od dnia skontaktowania się z nami);

h.

i.

j.

kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z bieżącą działalnością, w tym w sprawie
wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą, lub podmiotem, który reprezentujesz,
otrzymywania zleceń, przedstawiania ofert, udzielania odpowiedzi na zadane nam pytania drogą
telefoniczną lub mailową (przez okres trwania współpracy);
podejmowania ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym
też związanych z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, a także realizacji zadań
statutowych Fundacji w toku postępowań karnych, administracyjnych i cywilnych na każdym etapie
sprawy (przez czas przedawnienia roszczeń lub trwania postępowań)
przeprowadzania audytów na nasze potrzeby (przez czas trwania czynności audytowych);

na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na
konieczności prowadzenia działań statutowych, utrzymywania kontaktu z naszymi zleceniobiorcami
w bieżących sprawach związanych z naszą działalnością, a także podejmowania obrony naszych i cudzych
interesów majątkowych i niemajątkowych przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej.
Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Rodzaje danych są różne ze względu na źródło ich pozyskania. Wyróżniamy tutaj:
a.
b.
c.

dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak np. twoje imię i nazwisko, stanowisko i miejsce pracy, adres
zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, adres e-mail;
dane rozliczeniowe: na które składają się obok danych identyfikacyjnych numery twoich rachunków
bankowych, numery NIP i PESEL;
inne, niestypizowane wyżej dane osobowe; np. dane, które zostawiasz nam w trakcie kontaktu przez
fanpage https://www.facebook.com/dlabiebrzy/.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?
a.

b.
c.

podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych
(przetwarzający), będą to np. biura rachunkowe lub podmioty dostarczające i administrujące systemami
IT;
podmioty, którym chcesz, żebyśmy przekazali Twoje dane osobowe;
inni odbiorcy danych – np., facebook, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy pocztowe czy
kurierskie itp.

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać twoich danych poza obszar EOG.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Nie, ale w pewnych przypadkach dla wykonania określonej czynności jak np. zawarcie i realizacja umowy
będzie to niezbędne. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia
i wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego lub strony trzeciej prawnie
uzasadnionego interesu, to w takim przypadku my, jako Administrator, prosimy o twoją osobną zgodę na
określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.
Jakie przysługują Ci uprawnienia?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich
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prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”);
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane
osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej
przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony
powód ku temu;
prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie
Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Przypominamy, że cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z
prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

Kto jest organem nadzorczym i czy mogę wnieść skargę?
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść
skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zmianach
Postanowienia Polityki prywatności obowiązują od 13 lutego 2020 roku i mogą podlegać dalszym zmianom.
Zmienioną Politykę prywatności z pogrubieniem zmienionej treści będziemy prezentować przez okres 30 dni
od wprowadzenia zmiany, a następnie pogrubienie usuniemy.
Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień
w przetwarzaniu danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności, które mogą Cię dotyczyć,
zostaną Ci przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez
Fundację w kontaktach z Tobą.

