POLITYKA PRYWATNOŚCI Fundacji NIEZAPOMNIANI

•

W celu prowadzenia działalności Fundacja zbiera i wykorzystuje informacje
identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi"). W ramach
naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty
sposób poinformować:
dlaczego i w jaki sposób Fundacja gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa
dane osobowe;

•

na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe;

•

jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

•

Administratorem otrzymanych Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja NIEZAPOMNIANI z
siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2C lok. 2, 05-075 Warszawa, wpisana Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000562071, NIP: 7010489319, REGON: 361727082

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia
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 (zwanego dalej „RODO”).
Ze względu na charakter i zakres prowadzonej działalności Administrator nie jest zobowiązany
do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO. W sprawie
ochrony Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:
a) przesyłając korespondencję na adres: Fundacja NIEZAPOMNIANI, ul. Wspólna 2C lok.
2, 05-075 Warszawa;
b) przesyłając korespondencję na adres e-mail: fundacja@niezapomniani.pl;
c) telefonicznie pod numerem: +48 22-760-85-68;
2. Czego dotyczy polityka prywatności?
Niniejsza polityka dotyczy wszelkich form wykorzystywania przez Fundację jako
administratora danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu
do danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową i korzystających
z jej funkcjonalności, takich jak:
a) newsletter Fundacji,
b) wpłaty darowizn za pomocą strony internetowej
c) formularze kontaktowe
(łącznie „Użytkownicy” lub „Państwo”).
3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?
Zbieramy od Użytkowników różne dane osobowe w zależności od tego, czy osoby
te wyłącznie odwiedzają nasz serwis, czy też korzystają z określonych jego
funkcjonalności. Jeżeli zajdzie potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych

niezbędnych do wypełnienia naszych prawnych lub regulacyjnych obowiązków,
poinformujemy Państwa, jakie dodatkowe dane zbieramy, czy ich podanie jest
obowiązkowe oraz o ewentualnych konsekwencjach niemożności pobrania przez nas
tych informacji.

4. Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach
1. Dane użytkowniczek i użytkowników stron w domenie
niezapomniani.pl i gromchallenge.pl
2.

Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w
jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania
oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

3.

Nasze narzędzie do generowania i analizowania statystyk odwiedzin stron (Matomo) zbiera
przy pomocy plików cookie: adres IP (jest on anonimizowany, ale dostęp do pełnego adresu
IP zapisywanego w logach serwera mają osoby posiadające uprawnienia administratora), typ
urządzenia, z którego następuje połączenie, rozdzielczość ekranu, na którym strony były
wyświetlane, typ systemu operacyjnego, nazwę domeny, z której użytkownik wchodzi na
naszą stronę, dane lokalizacyjne (państwo, miasto), informacje o tym, jakie treści na naszej
stronie odwiedził dany użytkownik.

4.

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony.
Każdy może korzystać z nich anonimowo – nie wymagamy rejestracji. Nie zabiegamy o
identyfikację, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej czynności,
czyli np. w przypadku przekazywania darowizny lub podpisywania apelu (por. niżej).

5.

Nie wymagamy również podawania żadnych danych osobowych w komentarzach do tekstów
zamieszczonych na stronach. Ewentualne dane osobowe udostępnione tą drogą
przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wyłącznie w celu wyświetlania
komentarzy i odpowiedzi na nie. Jeśli nie chcesz, żeby informacje na Twój temat zostały
upublicznione, prosimy o niepodawanie ich w tym miejscu. Usuwamy jedynie treści niezgodne
z obowiązującym prawem lub regulaminem stron.

6.

Informacje opublikowane na stronie oraz dane statystyczne gromadzone w Matomo
przechowujemy do końca działalności Fundacji.

7.

Opisane zasady dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenach wymienionych
powyżej. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których
linki znajdują się na naszych stronach.

2.Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera oraz
list mailingowych
1. Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera oraz tematycznych
list mailingowych w celu wysyłania zamówionych informacji – jest to niezbędne do wykonania
umowy (zobacz: Regulamin list mailingowych). Podanie danych jest dobrowolne, ale
konieczne do zamówienia mailingu.

2. W naszych mailingach nie śledzimy kliknięć, czyli nie sprawdzamy, kto które linki otwiera. W
przypadku newslettera odnotowujemy natomiast ładowanie dostępnych w nim obrazków, żeby
wiedzieć – orientacyjnie – ile osób zapoznaje się z jego treścią. Analizujemy zbiorczą
informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów.
3. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji listy, klikając w link rezygnacji w stopce
mailingu. Znajdziesz tam również link, dzięki któremu możesz całkowicie zrezygnować z
otrzymywania od nas mailingów.
4. Dane byłych subskrybentek i subskrybentów danej listy przetwarzamy na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 2 lata od końca roku
kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą
(np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w
organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). Jeśli chcesz, żebyśmy
wcześniej usunęli informację, że kiedykolwiek subskrybowałaś/-eś którąś z list, wyślij swój
sprzeciw na adres: fundacja@niezapomniani.pl

3.Dane osób wspierających nas darowiznami
1. Możesz wspierać Fundację finansowo, przekazując darowizny przelewem na rachunek
bankowy lub poprzez system First Data Polcard obsługujący płatności online w polskich
bankach i za pośrednictwem kart płatniczych.
2. W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy
dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę
darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na
Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).
3. Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za
wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy również adresy z przelewów bankowych osób
przekazujących nam darowizny. Raz/dwa razy w roku wysyłamy im podziękowania za
wsparcie, podsumowanie, na co wydaliśmy otrzymane pieniądze, oraz egzemplarze naszych
materiałów. Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, w tytule przelewu
dopisz „Brak adresu” lub wyślij swój sprzeciw (np. o treści „Nie wysyłajcie mi pocztą
podziękowań za wsparcie”) na adres: fundacja@niezapomniani.pl. Możemy też kierować
korespondencję na adres inny niż widniejący na przelewie lub kontaktować się z Tobą emailem – w takim przypadku również prosimy o kontakt lub wpisanie adresu e-mail w tytule
przelewu.
4. W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu First Data Polcard prosimy o
podanie imienia i nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić
zaświadczenie, które pozwoli odliczyć darowiznę od podatku lub zwrócić omyłkowo wpłacone
pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest konieczny do technicznej obsługi
płatności przez system CRM. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia
ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego
interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli
nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@niezapomniani.pl.
5. Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą

(np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w
organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).

4.Dane osób przekazujących 1% podatku
1. Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i
zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Są to: imię i nazwisko
podatniczki lub podatnika, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku, dane
współmałżonka/-ki – w przypadku wspólnego rozliczania podatku – oraz ewentualne
dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Dane
przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu podziękowania
za wsparcie. Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe raz w roku wysyłamy list z
podziękowaniem, podsumowanie, na co wydaliśmy otrzymane pieniądze, oraz egzemplarze
naszych materiałów. Jeśli nie życzysz sobie, żebyśmy przetwarzali Twoje dane w tym celu, nie
zgadzaj się na przekazywanie nam ich przy okazji kolejnego rozliczenia podatku. Jeśli już je
przekazałeś/-aś, ale zmieniłeś/-aś zdanie, wyślij swój sprzeciw na
adres: ffundacja@niezapomniani.pl
2. Dane osób wspierających nas 1% podatku przetwarzamy na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym w naszej bazie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą
(np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w
organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).

5.Dane uczestniczek i uczestników konkursów
1. Organizując konkurs, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w jego
regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adresu e-mail uczestniczek i uczestników
oraz imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz wysłanej nagrody zwyciężczyń i
zwycięzców. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagród – jest to
niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia
udziału w konkursie.
2. Po zakończeniu konkursu dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu w celu zarządzania relacjami. Dane zwyciężczyń i zwycięzców konkursów
przetwarzamy przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM
odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy
rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu). Dane
pozostałych uczestniczek i uczestników usuwamy niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, jednak
nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym został on
zorganizowany. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na
adres: fundacja@niezapomniani.pl

6.Dane osób wypełniających ankiety
1. Lubimy zasięgać opinii od ludzi, dla których działamy. Dlatego sporadycznie, korzystając z
systemu CRM, publikujemy ankiety, np. pytając o to, jak postrzegany jest Panoptykon lub
jakiś problem, którym się zajmujemy. Takie ankiety nie zbierają żadnych dodatkowych danych
(w tym np. adresów IP).
2. Prosimy o niepodawanie danych osobowych w ankietach. Jeśli jednak zdecydujesz się je
podać, będziemy je przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w

celach archiwizacyjnych, do końca działalności Fundacji. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je
wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@niezapomniani.pl

7.Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń publicznych
1. W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie danych
osobowych. W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie:
imienia i nazwiska bądź pseudonimu, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter
wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku
podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te
przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do wykonania umowy.
2. Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu w celu zarządzania relacjami. Dane osób zakwalifikowanych na wydarzenia
wymagające rejestracji przetwarzamy przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w
systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę,
odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu).
Dane pozostałych osób usuwamy niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, jednak nie później
niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym się ono odbyło. Jeśli chcesz,
żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@panoptykon.org. W
przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas
przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy
zapisie na wydarzenie.
3. Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń pytamy dodatkowo o zgodę na informowanie o
innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej
chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi,
będziemy jej dane przechowywać do końca działalności Fundacji.

8. Dane osób korzystających z kanałów komunikacji
niepublicznej
1. Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w
domenie panoptykon.org), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów, aplikacji Signal czy
listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi
korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w
przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu
oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest
dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami
do końca działalności Fundacji, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. informacji
pochodzących od sygnalistów), które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po
zamknięciu danej sprawy.
2. Zachęcamy do przesyłania nam ciekawych informacji. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się
nie podawać zbędnych danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji,
poprosimy o nie. Zastrzegamy sobie możliwość upublicznienia (np. poprzez umieszczenie na
stronie internetowej) przesłanych nam informacji związanych z tematyką, którą zajmuje się
Panoptykon, ale bez ujawniania danych osobowych.

9.Dane osób komunikujących się z Fundacją przez
portale społecznościowe
1. Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i
przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami
poprzez Facebooka lub Twittera (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty,
udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych
osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także Panoptykon. Dane, takie jak imię i
nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach
lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w
celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z
nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.
2. Twoich interakcji z nami na Facebooku co do zasady nie łączymy z informacjami, które
przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności
(np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres email z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak
na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp odpowiednio Facebook lub Twitter
jako administratorzy portali.
3. Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności (por.
Dane osób kontaktujących się z nami e-mailem, telefonicznie lub listownie), zachęcamy do
kontaktowania się z nami za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe.
Jeśli piszesz do nas np. e-mail, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją
przeczyta. Możesz ją też zaszyfrować.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
4.1. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
α) uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę, udzieloną np. na przesyłanie newslettera;
β) jest to niezbędne dla zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
np. obsługi transakcji polegającej na wpłacie darowizny na rzecz Fundacji, ustalenia
zakresu pomocy
γ) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych,
takich jak archiwizacja danych na potrzeby księgowe lub podatkowe;
δ) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Fundacji lub
strony trzeciej. Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności nie mają charakteru
nadrzędnego wobec interesów Fundacji. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania
danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między
naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem strony trzeciej a Państwa
prywatnością.
Takimi „uzasadnionymi interesami” są:
a) umożliwienie kontaktu z Użytkownikiem;

b) zapobieganie oszustwom lub działalności przestępczej, a także dbanie
o bezpieczeństwo naszych systemów IT;
c) przeprowadzanie analizy dotyczącej sposobów korzystania ze strony internetowej
Fundacji lub z poszczególnych jej części, a także możliwości wprowadzania poprawek
lub ulepszeń strony;
d) ustalanie lub dochodzenie przez Fundację roszczeń cywilnoprawnych w ramach
prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
e) obsługa zapytań lub reklamacji pochodzących od Użytkowników przy wykorzystaniu
formularzy kontaktowych.
4.2. Zgoda na przetwarzanie danych
Zgoda musi być wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona
odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. W sytuacji
wycofania przez Użytkownika zgody, przetwarzanie Państwa danych osobowych
zostanie zakończone najszybciej jak to możliwe. Na temat praktycznych możliwości
wycofania zgody można przeczytać w punkcie 7.2.
W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą niepełnoletnią poniżej 16 roku życia,
odpowiednią zgodę, np. zgodę na przesyłanie newslettera, powinna wyrazić lub
zaaprobować pełnoletnia osoba będąca prawnym opiekunem Użytkownika.
Fundacja weryfikuje, czy prawny opiekun wyraził lub zaaprobował zgodę.
4.3. Cel przetwarzania danych
Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko
te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia.
W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje dotyczące celów przetwarzania
danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania wynikającej z przepisów
RODO oraz okresów, przez które dane mogą być przechowywane.
Nazwa
Podstawa
Opis celu
celu
prawna
Okres
przetwarzani
przetwarza
przetwarza
przetwarzania
a
nia
nia

Obsługa
transakcji
darowizn

Obsługa
i zarejestrow
anie
transakcji
polegającej
na wpłacie
przez
Użytkownika
darowizny
na rzecz
Fundacji

Wykonanie
umowy (art.
6 ust. 1 lit.
b RODO)

Okres
niezbędny
do zarejestrow
ania transakcji

Przesyłanie
newslettera

Informowanie
o działalności
Fundacji
za pomocą
newslettera
Fundacji

Zgoda (art.
6 ust. 1 lit.
a RODO)

Do momentu
odwołania
zgody

Kontakt
za pomocą
formularzy
kontaktowy
ch

Obsługa
kontaktu
z Użytkowniki
em
za pomocą
formularza
kontaktoweg
o

Uzasadnion
e interesy
Fundacji
(art. 6 ust.
1 lit.
f RODO)

Okres
niezbędny
do podjęcia
i obsługi
kontaktu

Archiwizacj
a księgowa
i podatkowa

Archiwizowa
nie danych
podlegającyc
h archiwizacji
księgowej
i podatkowej
na podstawie
powszechnie
obowiązujący
ch przepisów
prawa

Przepis
prawa (art.
6 ust. 1 lit.
c RODO)

5 lat

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez
Fundację dla celów ustalania lub dochodzenia przez Fundację roszczeń
cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi
roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do
zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem
roszczenia.
5. Jak chronimy dane osobowe?
Wszyscy pracownicy Fundacji, uzyskujący dostęp do danych osobowych, muszą
przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych
osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani
do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.
Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę
danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym, przypadkowym lub
niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem,
ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami
przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu
odpowiednich rozwiązań technicznych, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych
z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem
danych wrażliwych.

6. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one udostępniane?
6.1. Poza Fundację
Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, aby realizować cele
wymienione w punkcie 4.3 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania
zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli
dysponujemy inną podstawą prawną (np. wyrazili Państwo zgodę na przekazanie
danych). Za podmioty trzecie mogą być uznane:
•

a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Fundacji, takie jak:
podmioty świadczące usługi dostawy lub hostingu systemów lub narzędzi
informatycznych dla Fundacji;

•

podmioty świadczące obsługę księgową;

•

podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;

•

współpracujące z nami agencje reklamowe i marketingowe i inne podmioty świadczące
usługi dotyczące działań marketingowych, reklamowych i promocyjnych;
Tego typu podmioty zazwyczaj nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób
przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych
ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności
przez Fundację. Fundacja ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą
odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
b) podmioty świadczące obsługę płatności dokonywanych za pomocą strony
internetowej;
c) doradcy prawni lub podatkowi;
d) dostawcy usług kurierskich oraz pocztowych;
Powyższe podmioty są zazwyczaj samodzielnymi administratorami danych, co oznacza,
że Fundacja nie ma wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one
Państwa dane osobowe. Fundacja nie jest odpowiedzialna za zgodność działalności
takich podmiotów z przepisami.
e) opiekunowie prawni lub przedstawiciele Użytkowników;
f) wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich
UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach
członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub
unijne albo na ich żądanie.
6.2. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe mogą być również przetwarzane w kraju znajdującym się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"), który obejmuje państwa członkowskie
UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego
samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG.

Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną w przyszłości przekazane poza EOG innym
podmiotom, Fundacja wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że
takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony
danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Fundacja może
przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą
będącym osobą trzecią na podstawie standardowych klauzul ochrony danych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi
na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie
odpowiedniej ochrony danych osobowych.
Możecie Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania
danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, korzystając
ze swoich praw określonych w punkcie 7.
7. Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać?
7.1. Przysługujące prawa
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez
Fundację. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby
są nieprawidłowe lub niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich
sprostowanie w sposób określony w punkcie 7.2. poniżej. Fundacja niezwłocznie
skorygują takie informacje.
Mają Państwo również prawo do:
a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Fundacja uzyskała taką zgodę
na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy
zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją –
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie
przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych
interesów Fundacji;
e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Fundacji
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego
formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora
danych osobowych, bez utrudnień ze strony Fundacji i z zastrzeżeniem własnych
zobowiązań dotyczących poufności.
Fundacja będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać,
że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich
stosowania.
7.2. Korzystanie z przysługujących Państwu praw
Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać:

•

kontaktując się drogą korespondencyjną z Fundacją pod adresem:
• przesyłając korespondencję na adres: Fundacja NIEZAPOMNIANI, ul. Wspólna 2C lok.
2, 05-075 Warszawa;
• przesyłając korespondencję na adres e-mail: fundacja@niezapomniani.pl;
• telefonicznie pod numerem: +48 22-760-85-68;

•

niezależnie od powyższych możliwości, w odniesieniu do odwołania zgody
na przesyłanie newslettera, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości
mailowej otrzymanej od Fundacji.
Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Fundacja przetwarza
Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my
zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości
sposobami wskazanymi powyżej.
Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Fundacji, istnieje również możliwość
złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem
tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo
prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy
na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych
danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu). Zachęcamy
Państwa do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności
przetwarzanych danych osobowych.
8. Aktualizacje polityki prywatności
Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 24 maja 2018 roku i może podlegać
dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące
przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym
w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane
za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Fundację.

