POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI MOC POMOCY
(„Serwis”)
§1
Informacje ogólne
1.

Polityka prywatności określa najważniejsze informacje dotyczące zasad
przetwarzania danych osobowych osób, które korzystają z Serwisu.

2. Polityka wskazuje administratora danych osobowych, informuje o tym jakie
dane są przez niego gromadzone w tym – celach ich gromadzenia oraz
okresach ich retencji.
3. Polityka określa jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe
są przetwarzane.
4. Właścicielem Serwisu jest Fundacja Moc Pomocy z siedzibą we Wrocławiu,
51-354, przy ul. Litewskiej 2 lok 68, posiadająca NIP 895-220-23-24 i REGON:
38254821300000 wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pod nr KRS 0000769935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej,

VI

Wydział

Gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego.- - zwana dalej Fundacją.
§2
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja.
§3
Cele przetwarzania danych
1.

Fundacja przetwarza dane osobowe użytkowników w celach:
a) związanych

z

prawidłowym

działaniem

Serwisu,

zapewnienia

bezpieczeństwa Serwisu, prowadzenia analiz ruchu internetowego
w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) udostępnienia usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) informowania użytkowników Serwisu o prowadzonych przez Fundację
działaniach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) objęcia pomocą Fundacji i udzielania tej pomocy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art.
9 ust. 2 lit d RODO),
e) zawierania i realizacji umów z darczyńcami i beneficjentami pomocy (art.
6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO),

f) wypełnienia

obowiązków

prawnych

ciążących

na

Fundacji

jako

administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
g) niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej – tj. ochrony zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej, (art. 6 ust. 1 lit. a i d oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO),
h) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Fundację lub przez stronę trzecią, związanych z podejmowanymi
działaniami

marketingowymi,

informacyjnymi

oraz

działaniami

podejmowanymi w celu ochrony interesów Fundacji lub strony trzeciej
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) celach związanych z działalnością statutową Fundacji
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w zależności od celu ich
przetwarzania.
3. Dane dotyczące analiz aktywności użytkowników w Serwisie, zapewnienie
bezpieczeństwa Serwisu, zarządzania Serwisem – będą przetwarzane do
czasu utraty przez te dane przydatności dla tych celów.
4. Dane osobowe użytkownika Serwisu, przekazanie Fundacji w procesie
dokonywania darowizn na jej rzecz, są wykorzystywane przez Fundację do
zawarcia i wykonywania takich umów, a po wykonaniu albo rozwiązaniu
umowy, będą przetwarzanie w celach podatkowych i rachunkowych oraz
dochodzenia praw na podstawie i przez okres wymagany przez przepisy
o rachunkowości, przepisy podatkowe i przepisy kodeksu cywilnego.
5. Dane

osobowe

przekazane

przez

użytkownika

Serwisu

dla

potrzeb

dostarczania usługi Newsletter są wykorzystywane przez Fundację na
potrzeby wysyłki Newslettera przez okres jego subskrypcji przez użytkownika
Serwisu

lub

do

czasu

cofnięcia

przez

użytkownika

zgody

na

ich

wykorzystywanie w tym celu.
6. Dane

osobowe

przekazane

przez

użytkownika

Serwisu

będącego

podopiecznym Fundacji są wykorzystywane przez okres trwania umowy
z takim podopiecznym, a po jej a po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy,
będą

przetwarzanie

w

celach

podatkowych

i

rachunkowych

oraz

dochodzenia praw na podstawie i przez okres wymagany przez przepisy
o rachunkowości, przepisy podatkowe i przepisy kodeksu cywilnego.
7. W zależności od przypadku Fundacja przetwarza następujące dane
osobowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail, ulica, numer budynku, numer lokalu,
kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer rachunku bankowego, dane
identyfikujące komputer, tablet lub telefon komórkowy Użytkownika, adres IP,
lokalizacja, informacje o stanie zdrowia.

§5
Bezpieczeństwo
1.

Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności
i danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu.

2. W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników Fundacja wdrożyła
techniczne i organizacyjne zabezpieczenia chroniące je przed usunięciem,
utratą, opublikowaniem, zmodyfikowaniem, pogorszeniem, bezprawnym
rozpowszechnianiem i nadużyciem, niezależnie czy mogłoby to nastąpić
przez przypadek czy w wyniku celowych lub nielegalnych działań.
3. W Fundacji wyznaczony jest Inspektor ochrony danych („IOD”) w osobie
Rafał Mikołajczyk.
4. Kontakt z IOD możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: rafal.mikolajczyk@fundacjamocpomocy.pl
§4
Zgoda użytkownika
1.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez
użytkownika,

w

zależności

przeglądania zawartości

od

przypadku,

poprzez

przystąpienie

do

Serwisu, kliknięcie odpowiedniego przycisku

wyświetlonego na przeglądanej stronie Serwisu, zaznaczenie odpowiedniej
opcji (check box) wyświetlonej na przeglądanej stronie Serwisu. W niektórych
przypadkach zgoda użytkownika wyrażana jest w osobnych dokumentach.
2. Przeglądanie Serwisu nie wymaga od użytkownika podawania danych
osobowych, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
3. Serwis korzysta z plików „cookies”. Wyrażenie przez użytkownika Serwisu
zgody na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies następuje przez
aktywację

(kliknięcie)

przycisku

wyświetlonego

użytkownikowi

przy

rozpoczęciu przeglądania strony w Serwisie, zamknięcie okna zawierającego
informację nt. plików cookies, lub kontynuację przeglądania strony Serwisu.
Polityka

„cookies”

znajduje

się

https://fundacjamocpomocy.pl/wp-

content/uploads/2022/10/Polityka_coookies.pdf
4. Część Serwisu jest dostępna wyłącznie dla użytkowników będących
podopiecznymi Fundacji lub ich opiekunami prawnymi. Dostęp do tej części
Serwisu wymaga rejestracji i zawarcia z Fundacją osobnej umowy, w tym
wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Fundację danych szczególnych
kategorii.

§5
Sposoby pozyskiwania danych
1.

Poprzez Serwis, Fundacja pozyskuje informacje o jego użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez

dobrowolnie

wprowadzenie

danych

osobowych

przez

użytkownika Serwisu w formularzach kontaktowych opublikowanych
w Serwisie,
b) poprzez dobrowolne zapisanie się przez użytkownika Serwisu do usługi
Newsletter,
c) poprzez gromadzenie plików “cookies” – polityka plików “cookies” stanowi
osobny

dokument

dostępny

https://fundacjamocpomocy.pl/wp-

content/uploads/2022/10/Polityka_coookies.pdf
d) poprzez

dobrowolne

wprowadzenie

danych

użytkownika Serwisie

w formularzach wniosków o objęcie pomocą Fundacji,
e) poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych użytkownika
Serwisu

w

procesie

przekazywania

na

rzecz

Fundacji

darowizn

pieniężnych w tym, przy użyciu usług udostępnianych przez operatorów
płatności.
2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników serwisu jest dobrowolne,
lecz brak ich podania w zakresie niezbędnym

uniemożliwi korzystanie

z poszczególnych funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
§6
Przekazanie danych osobowych
W ramach przetwarzania danych Fundacja może przekazać dane przekazane przez
użytkownika Serwisu:
a) podmiotom, które świadczą usługi outsourcingowe na rzecz Fundacji;
b) podmiotom, świadczącym usługi IT dla Fundacji oraz utrzymujące
infrastrukturę IT Fundacji;
c) organom administracji publicznej, zgodnie z przepisami prawa;
d) doradcom prawnym;
e) podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami
Serwisu takimi jak podmiotu świadczące usługi płatności internetowych;

f) w minimalnym zakresie koniecznym do skutecznego udzielenia pomocy
osobom będącym podopiecznymi Fundacji - podmiotom trzecim takim jak
– placówki medyczne, rehabilitacyjne, doradcy zawodowi, psychologowie,
firmy kurierskie, itp.

§7
Profilowanie i przetwarzanie automatyczne
1.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Fundację do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
do profilowania.

2. Fundacja nie zbiera automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem zawartych
w plikach cookies.

§8
Przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez podmioty trzecie
1.

Z zastrzeżeniem ust. 2 Fundacja zapewnia, że podmioty, którym przekaże
dane osobowe użytkowników Serwisu będą przetwarzać te dane wyłączne
w celach wykonywania łączących ich z Fundacją stosunków prawnych.

2. Fundacja nie przekazuje danych do podmiotów spoza obszaru Unii
Europejskiej, jednak Serwis wykorzystuje narzędzia informatyczne, których
właścicielami są podmioty spoza tego obszaru. Narzędzia te mogą zbierać
dane o ich użytkownikach i przekazywać je poza ten obszar. Dotyczy to w
szczególności takich podmiotów jak Google, Facebook, Instagram, Tweeter,
Microsoft oraz dostawcy oprogramowania. Co najmniej niektóre centra
przechowywania danych takich podmiotów przechowywania danych
znajdują się w państwach, w których nie obowiązują przepisy RODO.
§9
Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane
1.

Prawo dostępu do danych

- każdy Użytkownik ma prawo zażądać

od Fundacji potwierdzenia czy przetwarza ona jego dane osobowe oraz
uzyskania dostępu do swoich danych i otrzymania informacji dotyczących
przetwarzania jego danych.

2. Prawo do sprostowania danych – każdy Użytkownik ma prawo do zażądania
sprostowania swoich danych jeśli są one nieprawidłowe lub zawierają braki
ze względu na cel w jakim dane te są przez Fundację przetwarzane;
3. Prawo do żądania usunięcia danych – każdy Użytkownik może zażądać
usunięcia jego danych osobowych z tym, że żądanie to ma skutek
na przyszłość.

Żądanie

usunięcia

danych

może

zostać

zgłoszone

w szczególności gdy:
a) dane użytkownika nie są już niezbędne do celów ich przetwarzania,
b) w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
d) obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.
5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Prawo do przenoszenia danych o każdy Użytkownik może zażądać
od Fundacji przesłania jego danych osobowych w formacie nadającym
się do

odczytu

technicznych,

komputerowego
przesłania

lub,

jego

w

miarę

danych

istnienia

możliwości

bezpośrednio

innemu

administratorowi. Prawo do przeniesienia danych dotyczy tych danych
osobowych,

które

Fundacja

przetwarza

na

podstawie

zawartej

z użytkownikiem umowy lub na podstawie wyrażonej przez niego zgody.
7. Prawo wniesienia skargi – użytkownik ma prawo do wniesienia skargi
do organu

nadzorczego

jakim

jest

Prezes

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych.
§10
Linki do innych stron
Serwis zawiera odnośniki (linki) do stron internetowych prowadzonych przez inne
podmioty. Takie strony internetowe działają niezależnie od Fundacji i nie są przez
nią kontrolowane. Dotyczy to w szczególności stron dostawców usług płatniczych,
serwisów

społecznościowych,

wyszukiwarek

internetowych

itp.

Podmioty

prowadzące te strony prowadzą je na podstawie własnych polityk i zasad
zachowania prywatności.
§11
Dokonywanie darowizn na rzecz Fundacji

1.

Dokonanie wpłat na rzecz Fundacji wymaga obowiązkowo podania przez
Użytkownika jego danych osobowych.

2. Regulamin dokonywania darowizn znajduje się w tym miejscu
https://fundacjamocpomocy.pl/wpcontent/uploads/2022/10/Regulamin_darowizn.pdf
§12
Usługa Newsletter
1.

Każdy użytkownik, który zapisze się do usługi Newsletter staje się jej odbiorcą
i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację
oraz potwierdza zapoznanie się z regulaminem dotyczącym prawa dostępu
do treści swoich danych.

2. Newsletter wysyłany jest cyklicznie przy pomocy poczty elektronicznej
na adres e-mail podany przez użytkownika.
3. Newsletter zawiera aktualne informacje na temat Fundacji oraz materiały
promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją.
4. Zapisanie

się

do usługi

Newsletter

wymaga

aktywnego

działania

użytkownika. Do zapisania się do usługi Newsletter konieczne jest
zarejestrowanie adresu e-mail użytkownika w Serwisie i akceptacja linka
aktywacyjnego wysłanego na podany przez użytkownika adres e-mail.
5. Do korzystania z usługi Newsletter obowiązkowe jest podanie imienia
użytkownika i jego aktywnego adresu e-mail a także dostęp do sieci Internet.
6. Rezygnacja z usługi Newsletter jest możliwa w każdym czasie poprzez
kliknięcie w link umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach
usługi Newsletter. Użytkownik może także zrezygnować z usługi Newsletter
wysyłając mail z takim żądaniem do Fundacji.
§13
Postanowienia końcowe
1.

Fundacja może, bez uprzedniej notyfikacji dokonać zmian w niniejszej
polityce, w szczególności w wyniku zmian technologicznych lub prawnych.
Informacja o zmianie regulaminu będzie udostępniona w Serwisie w sposób
łatwy do zauważenia.

2. Fundacja posiada prawo do wszystkich treści opublikowanych w Serwisie.
Bez uprzedniej zgody Fundacji zabronione jest wykorzystywanie treści

opublikowanych

w

Serwisie.

Postanowienie

to

nie

dotyczy

treści

publikowanych w Serwisie przez użytkowników za zgodą Fundacji.
3. Przez publikację treści w Serwisie użytkownik potwierdza, że przysługuje mu
pełne prawo do publikowanych przez niego treści, oraz wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystywanie przez Fundację opublikowanych przez niego
treści, w tym do ich edycji, dalszej publikacji i wykorzystywania w tym także w
celach marketingowych.
4. W

sprawach

nieuregulowanych

powyższymi

zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

postanowieniami

mają

