Polityka prywatności Funduszu dla Odmiany
Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Fundusz dla Odmiany gromadzi, przechowuje
i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jego domenę.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Fundusz dla Odmiany (zwana dalej: „Funduszem”)
z siedzibą w Warszawie, ul. Belgijska 14/14, 02-511, NIP: 5213869167, REGON: 383677651, KRS:
0000791625.
Fundusz chroni Twoje dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj.
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.
Administrator danych osobowych
Jako administrator danych osobowych Fundusz odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu
przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
Fundusz przetwarza dane osób, które:






zostawiły swoje dane kontaktowe w formularzu,
przekazały darowiznę na rzecz Funduszu,
reprezentują grupy lub organizacje, które złożyły wnioski grantowe,
reprezentują grupy lub organizacje, które otrzymały od nas granty,
skontaktowały się z Funduszem za pośrednictwem telefonu, listu lub poczty elektronicznej.

Dane są przetwarzane w celu:






realizacji przekazania darowizny – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie
uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonania płatności darowizny online zgodnie z wytycznymi Operatora płatności oraz obowiązki Administratora w zakresie
kontroli źródeł pozyskiwanych darowizn
analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania
analiz i statystyk
wysłania podziękowań i materiałów informacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość osobistego podziękowania
darczyńcy oraz poinformowania go o sposobach wydatkowania darowizn.

Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je: składając wniosek grantowy,
przesyłając pocztą elektroniczną zapytania kierowane do Funduszu, wypełniając formularz,
przekazując darowiznę oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać

takie informacje Funduszowi jak np. zgoda na przesyłanie informacji marketingowych w formie
newslettera.
Pliki cookies
W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików
cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez
niego serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na
danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej
witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania
serwisów Funduszu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:




utrzymanie sesji użytkownika,
zapisanie stanu sesji użytkownika,
monitoring dostępności usług.

Na stronie Funduszu mogą znaleźć się wtyczki i funkcjonalności podmiotów trzecich, które posiadają
własne Polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych. Funkcjonalności te
wykorzystywane są w celu:






monitorowania ruchu na naszej stronie www,
zbierania statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych
serwisów i umożliwiają nam dopasowywanie naszych serwisów i produktów do potrzeb
odwiedzających osób,
wykorzystania narzędzia do komunikacji,
integracji z portalami społecznościowymi,
realizacji płatności internetowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej Funduszu.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Jeśli
będzie to konieczne Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo aż minie termin przedawnienia
roszczeń, które mogłyby powstać w związku z przekazaniem Twoich danych.
Czy możemy udostępnić Twoje dane?

Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT i usług e-mail
marketingu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych
z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką
prywatności.
Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub
elektronicznie poprzez adres e-mail: kontakt@dlaodmiany.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.
Postanowienia końcowe
Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:






dostępu do danych,
sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
żądania usunięcia danych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Fundusz może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany
te nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
O treści zmian polityki prywatności Fundusz poinformuje poprzez umieszczenie na stronie
internetowej: www.dlaodmiany.org.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana
będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.
Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za
pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: www.dlaodmiany.org.pl a następnie
skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.

