POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administrator (danych osobowych) to Fundacja Valores wpisana do Rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr: 0000519888, nr NIP: 7010437162, nr REGON: 147374040, Organizacja
Pożytku Publicznego.

Politykę prywatności wprowadza się na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych („UODO”), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – L 119/1 („RODO”)oraz Ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).
Poniżej przedstawione są procedury ochrony prywatności stosowane przez Fundację
(„Administratora”).
1. PODSTAWOWE DEFINICJE
1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
2. Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych
na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie,
porządkowanie,
przechowywanie,
adaptowanie
lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
3. Zgoda (osoby, której dane dotyczą) – oznacza dobrowolne, konkretne,
świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą,
w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala
na przetwarzanie dotyczących jej Danych osobowych, przedstawione
w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii,
w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
4. Użytkownik – każdy, kto odwiedza Serwis lub osoba korzystająca z jednej albo
kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem:
https://shelterukraine.org

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza Dane
osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności
zgodnie z RODO i UODO.
2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych,
w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu Danych osobowych
w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania.
Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do
realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to
niezbędne.
3. Administrator przetwarzając Dane osobowe, działając z należytą starannością,
zapewnia ich bezpieczeństwo oraz poufność, a także zapewnia dostęp do
informacji o przetwarzaniu danych osobom, których te dane dotyczą.
4. Administrator podejmuje wszelkie adekwatne i zgodne z aktualnym stanem
techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienie ochrony Danych
osobowych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem przetworzeniem,
pozyskaniem lub modyfikowaniem.
5. Fundacja poprzez stronę internetową składa prośby o wsparcie pieniężne
działalności statutowej pożytku publicznego. System płatności obsługiwany jest
przez operatora tPay. Szczegóły dotyczące zasad dokonywania elektronicznych
darowizn pieniężnych przeznaczonych na cele statutowe Fundacji opisane
zostały w „Regulaminie płatności elektronicznych – darowizn pieniężnych”.
3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Darowizna
1. Cel:
1. Wykonanie
umowy
darowizny
na
rzecz
Fundacji
oraz obowiązków prawnych związanych z jej zawarciem.
Wysyłanie przez Fundację wiadomości email dotyczących
dokonania darowizny, w tym potwierdzenia otrzymanych
darowizn, w celu umożliwienia darczyńcom odliczenia dokonanej
darowizny od dochodu, zgodnie z przepisami podatkowymi.
2. Zakres danych:
1. Dokładny zakres danych, jakie będą przetwarzane w związku
z wpłatą (darowizną), będzie zależeć od danych wymaganych
i przekazywanych nam przez operatora płatności, za pomocą
którego dokonano wpłaty kwoty darowizny. Administrator może
przetwarzać następujące dane: adres email, imię i nazwisko,
identyfikator transakcji, adres, numer rachunku bankowego.
3. Podstawa prawna:
1. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO);
2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków
prawnych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy
o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);

3. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – w odniesieniu do korespondencji email dot. dokonanej
darowizny, polegającym na tym, iż darczyńca może zasadnie
oczekiwać potwierdzenia dokonanej darowizny, zmianie
warunków danej zbiórki czy też jej wyniku.
2. Korespondencja e-mailowa dot. nowych zbiórek
1. Cel:
1. Informowanie o kolejnych zbiórkach organizowanych przez
Fundację.
2. Zakres danych:
1. Imię, nazwisko, adres e-mail.
3. Podstawa prawna:
1. Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) polegający na budowaniu pozytywnego wizerunku
Fundacji oraz informowaniu o działalności Fundacji,
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Obsługa komunikacji kierowanej do Fundacji za pośrednictwem formularza
kontaktowego
1. Cel:
1. Obsługa komunikacji kierowanej przez formularz kontaktowy
zamieszczony na stronie internetowej https://shelterukraine.org
2. Zakres danych:
1. Imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane osobowe,
które zostały wskazane w temacie bądź w treści wysłanej
do Fundacji wiadomości.
3. Podstawa prawna:
1. W zależności od danego przypadku - prawidłowa realizacja
umowy zawartej z Fundacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgoda
osoby, które danej osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
prawnie uzasadniony interes Fundacji, polegający na
rozpatrzeniu zapytania, sugestii lub innej informacji od osoby,
którą dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Ustalanie, dochodzenie, obrona przed roszczeniami
1. Cel:
1. Obrona przez Fundację przed ewentualnymi roszczeniami
lub dochodzenia przez Fundację ewentualnych roszczeń
z Umowy – w tym zakresie przetwarzanie danych.
2. Zakres danych:
1. Wszystkie lub wybrane Dane osobowe, w tym informacje
o wyrażonych zgodach oraz inne dane niezbędne
do udowodnienia istnienia roszczenia lub rozmiarów poniesionej
szkody.
3. Podstawa prawna:

1. Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na możliwości obrony/wykazania swoich racji
w razie ewentualnego sporu.
5. Analiza i statystyka
1. Cel:
1. Prowadzenie statystyk oglądalności strony internetowej,
administracji, analiz aktywności Użytkowników, a także ich
preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i
świadczonych usług.
2. Zakres danych:
1. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP,
domena).
3. Podstawa prawna:
1. Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
4. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Dane osobowe przetwarzane są za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby,
której dane dotyczą. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania,
jest świadome i następuje przed dokonaniem czynności przez Fundację.
2. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów
wskazanych powyżej.
3. Fundacja nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez dobrowolnej,
świadomej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą.
5. ODBIORCY DANYCH
1. Przekazane Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym
takim jak:
1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora,
m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe czy
prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora;
2. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez
organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb
toczącego się postępowania karnego) i w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego prawa.
6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
1. Obecnie Dane osobowe pozostające w zasobach Fundacji nie są przekazywane
poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania,
Administrator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie i zamieści informacje
na ten temat na stronie internetowej, w tym w niniejszej Polityce Prywatności.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się
tego przetwarzania.
2. W odniesieniu do świadczonych przez Fundację usług, dane osobowe będą
przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz,
w niektórych przypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie
jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa,
np. w celu dochodzenia roszczeń do końca okresu przedawnienia.
W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny
do realizacji tego typu celów.
8. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
1. Użytkownikowi, który przekazał Fundacji dane osobowe przysługują poniższe
prawa:
1. prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii
danych,
2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych,
3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
5. prawo do przenoszenia danych,
6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
7. prawo do niepodlegania automatyzacji. dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane
lub przekazane.
2. W celu skorzystania z powyższych praw osoba, której dane są przetwarzane
powinna skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną (adres e-mail:
info@valores.pl)
lub
przez
formularz
kontaktowy
na
stronie
https://shelterukraine.org
9. PLIKI COOKIES
1. System informatyczny Serwisu stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki
plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany
na urządzeniu docelowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, gdy używana
przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies.
2. Pliki cookies są używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji w Serwisie
i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. zapamiętywania preferencji
danego Użytkownika, dokonania analiz i prowadzenia statystyk odwiedzin
Serwisu, lepszego dopasowania reklam kierowanych do Użytkownika, śledzenia
ruchu przekierowanego.
3. Cookies są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi
danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania
informacji lub danych.

4. Użytkownik może swobodnie zarządzać plikami cookies, w tym zasadami ich
przechowywania lub uzyskiwania dostępu, poprzez odpowiednie ustawienia
swojej przeglądarki internetowej.
5. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest
za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
6. Fundacja informuje, iż blokowanie cookies może powodować pewne
utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe. Jeżeli link
taki zostanie użyty do opuszczenia naszej strony, to jednocześnie należy
zaakceptować fakt, iż Fundacja nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron
zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę
prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych.
Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się
zapoznać.
2. Fundacja może wyświetlać reklamy (np. zachęcające do pobrania programu do
rozliczenia rocznego podatku PIT) na stronie internetowej, o ile spełniają
wymagania dotyczące zgodnego z prawem krajowym i unijnym wyświetlania
reklam oraz dotyczą działalności charytatywnej Fundacji i pozyskiwania przez
Fundację środków na działalność statutową.
3. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z Fundacją
poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: info@valores.pl lub za
pośrednictwem
formularza
kontaktowego
pod
adresem
internetowym: https://shelterukraine.org
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony
prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany
nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W razie istotnych zmian, Fundacja może
wysłać osobie, której dane są przetwarzane dodatkowe powiadomienie
w postaci wiadomości e-mail.

