	
  

  POLITYKA  PRYWATNOŚCI    
STRONY  INTERNETOWEJ  FUNDACJI  ODZYSKAĆ  RADOŚĆ  
www.odzyskacradosc.pl  

  
Niniejsza  Polityka  Prywatności  określa  cel,  zasady  oraz  sposób  gromadzenia,  przetwarzania  
i  wykorzystywania  informacji  o  Odwiedzających  stronę  internetową  Fundacji  Odzyskać  Radość    
z  siedzibą  w  Bogurzynie,  zwanej  dalej  "Fundacją"  www.odzyskacradosc.pl.  oraz  przechowywania  
i  uzyskiwania  dostępu  do  plików  cookies.  
Pragniemy  zapewnić  wszystkim  Odwiedzającym  stronę  internetową  Fundacji  ochronę  
prywatności  i  poufności  zgodnie  ze  standardami  określonymi  w  szczególności  w  ustawie  z  dnia  29  
sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  992),  
w  ustawie  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  (tekst  jednolity  Dz.  U.  
z  2016  r.,  poz.  1030)  oraz  w  ustawie  z  dnia  16  lipca  2004  r.  Prawo  telekomunikacyjne  (tekst  
jednolity  Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  243  z  późn.  zm.).    
  
ADMINISTRATOR  DANYCH  OSOBOWYCH  
§  1.      
Administratorem  danych  osobowych  Odwiedzających  przekazanych  w  związku  z  
korzystaniem  ze  strony  internetowej  Fundacji  jest  Fundacja  Odzyskać  Radość  z  siedzibą  
w  Bogurzynie  (Bogurzyn  87,  06-‐521  Wiśniewo)  wpisana  do  Rejestru  stowarzyszeń,  innych  
organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  i  zakładów  opieki  zdrowotnej  Krajowego  Rejestru  
Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  M.  St.  Warszawy  w  Warszawie    Wydział  XIV  
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000337105,  REGON:  142011769,  
NIP:  5671870133.  
  
RODZAJ  ZBIERANYCH  DANYCH  I  CEL  ICH  ZBIERANIA  
§  2.  
1.  Podczas  odwiedzin  na  stronie  internetowej  www.odzyskacradosc.pl  w  związku  
z  administrowaniem  stroną  internetową  automatycznie  zbierane  są  dane  techniczne  dotyczące  
Odwiedzającego,  tj.:  adres  IP,  który  zapisywany  jest  w  dziennikach  logowania.  Informacje  te  są  
przetwarzane  w  sposób  anonimowy  i  mogą  być  użyte  do  analizy  zachowań  Odwiedzających  
stronę  internetową  Fundacji,  a  także  w  celach  prowadzenia  statystyk  oglądalności  strony  
internetowej  lub  do  personalizacji  jej  zawartości.  
  
  
2.  Inne  dane  osobowe,  które  mogłyby  identyfikować  konkretną  osobę  fizyczną  zbierane  są  
tylko  wtedy  gdy  zostaną  przekazane  Fundacji  przez  Odwiedzających  w  związku  z  chęcią  wsparcia  
Fundacji  i  jej  Podopiecznych  w  ramach  programów:  Adoptuj  Wirtualnie  i  Zostań  Wolontariuszem  
oraz  poprzez  wypełnienie  formularza  kontaktowego  znajdującego  się  na  stronie.  
	
  

	
  
3.  Podanie  wszelkich  danych  osobowych  nie  jest  obowiązkowe,  jednakże  brak  podstawowych  
danych  może  uniemożliwić  prawidłową  realizację  form  wsparcia  Fundacji  o  których  mowa  w  ust.  2  
oraz  uniemożliwić  Fundacji  skontaktowanie  się  z  Odwiedzającym  przy  pomocy  formularza  
kontaktowego.  
  
§  3.  
1.  Zasady  i  warunki  programu  Adoptuj  Wirtualnie  określa  regulamin  
(http://odzyskacradosc.pl/wp-‐content/uploads/2016/11/Regulamin_wirtualna_adopcja_FOR.pdf).  
2.  Na  potrzeby  obsługi  darowizny  dokonanej  w  ramach  programu  Adoptuj  Wirtualnie  za  
pomocą  modułu  płatności  znajdującego  się  na  stronie  tego  programu  Fundacja  gromadzi  
następujące  dane  osobowe  darczyńców:  
1)   Imię  i  nazwisko,  
2)   Adres  e-‐mail,  
3.  Wpłacając  darowiznę  wyrażają  Państwo  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  
potrzeby  obsługi  darowizny  dokonywanej  w  ramach  programu  Adoptuj  Wirtualnie.  
  
§  4.  
1.  Jeśli  Odwiedzający  stronę  pragnie  zostać  Wolontariuszem  i  wyraża  chęć  pomocy  Fundacji  
w  organizowaniu  akcji  na  rzecz  Podopiecznych  Fundacji  bądź  pomocy  stacjonarnej  w  Zakładzie  
Opiekuńczo-‐Leczniczym  dla  Dzieci  w  Kraszewie-‐Czubakach  lub  w  Domu  Pomocy  Społecznej  
"Zdrowa  Jesień"  w  Bogurzynie    powinien  wypełnić  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  pod  
zakładką  Zostań  Wolontariuszem.  
2.  Fundacja  gromadzi  następujące  dane  osobowe  kandydatów  na  Wolontariuszy:  
1)   imię  i  nazwisko,  
2)   data  urodzenia,    
3)   numer  telefonu,    
4)   adres  zamieszkania  (ulica,  numer  domu/lokalu,  kod  pocztowy,  miejscowość)  
5)   adres  e-‐mail,  
6)   nazwa  firmy  lub  nazwa  szkoły  
7)   adres  firmy  (ulica,  numer  domu/lokalu,  kod  pocztowy,  miejscowość)  
3.  Wypełniając  formularz  zgłoszeniowy  kandydat  na  Wolontariusza  wyraża  zgodę  na  
przetwarzanie  podanych  przez  siebie  danych  osobowych  w  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  w  
ramach  programu  Zostań  Wolontariuszem.  
  
§  5.  
	
  

	
  
1.  Dane  uzupełnione  i  wysłane  przy  pomocy  formularza  kontaktowego  dostępnego  na  stronie  
służą  do  kontaktu  Fundacji  z  Odwiedzającym  stronę,  udzielenia  Odwiedzającemu  odpowiedzi  na  
jego  pytanie,  przekazania  na  prośbę  Odwiedzającego  informacji  dotyczących  Fundacji  i  jej  
Podopiecznych.  
2.  Poprzez  wypełnienie  formularza  kontaktowego  Odwiedzający  wyraża  zgodę  na  
przetwarzanie  przez  Fundację  swoich  danych  osobowych,  obejmujących  aktywny  adres  e-‐mail.  
  
ZMIANA  DANYCH  OSOBOWYCH  
§  6.  
1.  Każda  Odwiedzający,  który  udostępnił  Fundacji  swoje  dane  osobowe  ma  prawo  dostępu  do  
treści  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  aktualizacji,  sprostowania,  uzupełnienia  oraz  zmiany.  
W  tym  celu  należy  skontaktować  się  z  Fundacją:  
1)   telefonicznie  pod  numerem:  608-‐068-‐406  
2)   listownie   wysyłając   list   na   adres   siedziby   Fundacji   wskazany   w   §   1   niniejszej   polityki    
prywatności,  
3)   za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  wysyłając  e-‐mail  pod  adres  poczty  elektronicznej  
biuro@odzyskacradosc.pl.  
2.  Odwiedzający  ma  prawo  w  każdym  czasie  do  usunięcia  swoich  danych  osobowych  
kontaktując  się  z  Fundacją  w  jeden  ze  sposobów  wskazanych  w  ust.  1.    
3.  Fundacja  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne,  których  celem  jest  jak  najlepsze  
zabezpieczenie  gromadzonych  danych  osobowych  przed  nieuprawnionym  dostępem  lub  
niewłaściwym  wykorzystywaniem  przez  osoby  nieuprawnione.  
  
UDOSTĘPNIANIE  DANYCH  OSOBOWYCH  
§  7.  
1.  Fundacja  jest  jedynym  dysponentem  danych  osobowych  podanych  przez  Odwiedzającego  
w  procesie  rekrutacji  w  ramach  programu  Zostań  Wolontariuszem  i  wysłanych  przy  pomocy  
formularza  kontaktowego.  
2.  Dane  osobowe  gromadzone  przez  Fundację  na  potrzeby  obsługi  darowizny  dokonanej  w  
ramach  programu  Adoptuj  Wirtualnie  za  pomocą  modułu  płatności  o  których  mowa  w  §  3  ust.  2  
przekazywane  są  operatorowi  płatności  PayPro  Spółce  Akcyjnej  z  siedzibą  w  Poznaniu  przy  ul.  
Kanclerskiej  15,  60-‐327  Poznań,  wpisanej  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  
Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  Nowe  Miasto  i  Wilda,  VIII  Wydział  
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000347935,  numer  NIP:  
7792369887,  o  kapitale  zakładowym  wynoszącym  4.500.000,00  zł  w  całości  opłaconym,  wpisanej  
do  rejestru  krajowych  instytucji  płatniczych  prowadzonego  przez  Komisję  Nadzoru  Finansowego  
pod  numerem  podmiotu  w  UKNF  IP24/2014  jako  krajowa  instytucja  płatnicza  dla  potrzeb  finalizacji  
dokonanej  darowizny.  
	
  

	
  
3.  Fundacja  jest  uprawniona  do  udostępniania  danych  osobowych  Odwiedzających,  jeśli  
obowiązek    przekazania  danych  osobowych  wynika  z  przepisów  prawa.  
  
WYKORZYSTYWANIE  PLIKÓW  COOKIES  
§  8.  
1.  Zgodnie  z  art.  173  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  lipca  2004  r.  Prawo  telekomunikacyjne  (tekst  
jednolity  Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  243  z  późn.  zm.)  Fundacja  informuje,  iż  korzysta  z  plików  cookies.    
2.  Plik  cookie  (tzw.  ciasteczko)  to  plik  tekstowy  zawierający  informacje  pobrane  przez  
urządzenie  końcowe  (komputer  lub  inne  urządzenie  mobilne)  Odwiedzającego  podczas  
odwiedzin  na  stronie  internetowej.  Pliki  cookies  są  odsyłane  z  przeglądarki  użytkownika  do  strony  
internetowej,  z  której  zostały  pobrane  (lub  do  innej  strony,  która  je  identyfikuje),  podczas  
każdych  odwiedzin  na  stronie  internetowej  Fundacji.  Pliki  cookies  identyfikują  dane  komputera  i  
przeglądarki  używanych  do  przeglądania  stron  internetowych  i  pozwalają  np.  dowiedzieć  się  czy  
dany  komputer  już  odwiedzał  stronę.  Pliki  cookies  pozwalają  na  odczytanie  informacji  w  nich  
zawartych  jedynie  serwerowi,  który  je  utworzył.  
3.  Fundacja  wykorzystuje  następujące  rodzaje  plików  cookies:  
WŁASNE:  
1.  Cookies  sesyjne  –  są  plikami  tymczasowymi,  które  przechowywane  są  w  
komputerze/urządzeniu  mobilnym  Użytkownika  do  czasu  wylogowania  (opuszczenia  Serwisu).  
Blokada  plików  cookies  sesyjnych  przez  Użytkownika  nie  wpłynie  na  funkcjonowanie  Serwisu,  
ale  może  częściowo  utrudnić  korzystanie  z  niektórych  jego  elementów.  
PODMIOTÓW  TRZECICH:  
2.  Cookies  statystyczne  –  w  celu  zapisywania  informacji  o  pierwszej/ostatniej  wizycie  w  
Serwisie,  czasie  trwania  odwiedzin,  przeglądanych  podstronach,  źródłach,  z  których  Użytkownik  
trafił  na  stronę  Serwisu.  Informacje  te  nie  rejestrują  konkretnych  danych  osobowych  
Użytkownika,  lecz  służą  do  opracowania  statystyk  korzystania  z  Serwisu.  Są  to  pliki  Google  Inc.  
(szczegóły  dotyczące  tych  plików  znajdują  się  na  
stronie:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...  
Blokada  plików  cookies  statystycznych  przez  Użytkownika  nie  wpłynie  na  funkcjonowanie  
Serwisu.  Czas  przechowywania  plików  cookies  jest  wskazany  pod  w/w  linkiem.  
4.  Za  pośrednictwem  plików  cookies  nie  są  przechowywane  dane  osobowe  Odwiedzających.  
6.  Jeżeli  Odwiedzający  nie  życzy  sobie  plików  cookies  może  wyłączyć  obsługę  tej  funkcji  
w  ustawieniach  swojej  przeglądarki  internetowej.  Szczegółowe  informacje  na  ten  temat  można  
pozyskać  na  stronie  internetowej  podmiotu  dostarczającego  Odwiedzającemu  przeglądarkę  
internetową:    
1)   Mozilla  Firefox    
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czan
ie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek,    
2)   Google  Chrome  
	
  

	
  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,  
3)   Safari  
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL,  
4)   Opera  
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html,  
5)   Internet  Explorer  
https://support.microsoft.com/pl-‐pl/kb/278835    
7.  Pliki  cookies  nie  są  szkodliwe  dla  Odwiedzających  ani  dla  ich  komputerów  czy  innych  
urządzeń  mobilnych  -‐  nie  wpływają  na  sposób  ich  działania  jak  również  nie  powodują  zmian  
konfiguracyjnych  w  urządzeniach  końcowych  ani  w  oprogramowaniu  zainstalowanych  na  tych  
urządzeniach.    
8.  W  przypadku  wyłączenia  obsługi  plików  cookies  niektóre  funkcje  strony  internetowej  
Fundacji  mogą  przestać  być  dostępne.  

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  
§  9.  
1.  Fundacja  zastrzega  sobie  prawo  do  jednostronnego  dokonywania  zmian  w  niniejszej  
Polityce  Prywatności  w  każdym  czasie.  Zmiany  wchodzą  w  życie  z  dniem  ich  opublikowania  na  
stronie  internetowej  Fundacji.  
2.  W  przypadku  dodatkowych  pytań  dotyczących  Polityki  Prywatności,  Odwiedzający  może  
skontaktować  się  z  Fundacją,  pisząc  na  adres:  Fundacja  Odzyskać  Radość,  Bogurzyn  87,  06-‐521  
Wiśniewo  lub  wysyłając  wiadomość  na  adres  e-‐mail:  biuro@odzyskacradosc.pl    
  

  

	
  

