Podstawowe informacje
Administratorem danych osobowych związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),, których zasady

przetwarzania opisane są w niniejszej polityce prywatności, jest Fundacja Pasaże Pamięci
(dalej: Pasaże Pamięci, Fundacja) z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, przy
ul. Legionów 18.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do kontaktu z nami za pomocą wiadomości e-mail:
fundacja.pasazepamieci@gmail.com, za pomocą tradycyjnej poczty telefonicznie lub osobiście
w siedzibie Fundacji.
Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie wszystkich osób o fakcie, iż
Fundacja gromadząc Wasze dane osobowe stara się dochować wszystkich zasad związanych z
ich przetwarzaniem. Staramy się wskazać wszystkie te grupy osób, których dane gromadzimy,
jedocześnie wyjaśniając, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je
przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane
przetwarzamy.
Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane
Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym
serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych
dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych
wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją, poczty e-mail i chmury
do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.
Komu powierzamy dane
Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe
współpracujemy, a które odpowiadają za:
•

obsługę księgową Fundacji (dotyczy to m.in danych osób wspierających nas
darowiznami).

•

Firmom specjalizującym się w dostarczaniu na podstawie umów powierzenia i
regulaminów usług.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do:
•

treści swoich danych, prawa uzyskania kopii danych, a także prawa żądania
sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.

•

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym nas
darowiznami) mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten
sposób wykorzystywali ich dane.

•

Gdy przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce wcześniej
zamówionych materiałów w formie newsletteru lub zwykłej informacji dotyczącej
oferty Fundacji związanej z jej działalnością w każdej chwili można z niej
zrezygnować.

•

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać.

•

Można także zażądać przeniesienia swych danych osobowych.

W każdej chwili możesz się zwrócić do Fundacji z prośbą o informację o sposobie
przetwarzania powierzonych nam danych osobowych. Jeśli z jakichś względów uznasz, że
Fundacja naruszyła Twoje prawa możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Cel oraz zasady przetwarzania danych osobowych
✓ Dane użytkowników stron w domenie www.pasazepamieci.pl
Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę
internetową. Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego
zarządzania naszym serwisem i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu.
Strona Fundacji Pasaże Pamięci automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym:
adres IP, typ przeglądarki, dane dotyczące systemu informatycznego oraz nazwa domeny, z
której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia
najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających.
Zebrane dane wykorzystujemy również do podglądu statystyk odwiedzin strony
Gromadzone przez nas dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą
stronę. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie wymagamy rejestracji.
Możemy zapewnić osoby odwiedzające naszą stronę że nie przekazujemy żadnych
gromadzonych przez nią informacji innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba

że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie
odpowiednich przepisów.
✓ Dane użytkowników znajdujące się w naszej bazie mailingowej
Przetwarzamy adresy osób które powierzyły nam swoje adresy w celu wysyłania
informacyjnych związanych z naszymi działaniami takimi jak:
•

Konkursy.

•

Warsztaty.

•

Publikacje.

•

oraz zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia.

W tym celu przetwarzamy dane kontaktowe w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail, a w
niektórych przypadkach (przy wysyłce pocztowej) adres korespondencyjny, adres
zamieszkania lub stanowisko i adres służbowy, aby wysyłać informacje. Dane osobowe
pozyskane przez nas ze źródeł publicznie dostępnych lub przekazane nam dobrowolnie przez
osoby, z którymi kontaktowaliśmy się w związku z organizowanymi wcześniej wydarzeniami
i akcjami przechowywane są w formie zapisu elektronicznego powiązanego z klientem poczty
oraz zabezpieczone i chronione hasłem.
Każdy odbiorca naszych zaproszeń oraz informacji ma prawo zażądać dostępu do swoich
danych, ich sprostowania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Fundacja Pasaże
Pamięci zapewnia możliwość usunięcia danych z bazy kontaktów.
Jeśli nie chcesz otrzymywać już zaproszeń i informacji w każdej chwili możesz nas o tym
powiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja.pasazepamieci@gmail.com
✓ Dane osób wspierających nas darowiznami
Każda osoba może nas wspierać finansowo, dokonując darowizny przelewem na rachunek
bankowy lub poprzez system. 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).
Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Jeśli nie życzysz sobie
podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja.pasazepamieci@gmail.com

Dane uczestniczek i uczestników konkursów
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.
Po zakończeniu konkursu dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu w celu zarządzania relacjami. Mając na względzie jak najszersze propagowanie idei,
dla której powstała Fundacja Pasaże Pamięci pragniemy zachować wszelkie dane osobowe by
móc w przyszłości powiadamiać wszystkie osoby o nowych projektach czy konkursach. Jednak
jeśli

chcesz,

żebyśmy

usunęli

je

wcześniej,

wyślij

swój

sprzeciw

na

adres: fundacja.pasazepamieci@gmail.com
✓ Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń publicznych
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 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.
Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu w celu zarządzania relacjami. Mając na względzie jak najszersze propagowanie idei,
dla której powstała Fundacja Pasaże Pamięci pragniemy zachować wszelkie dane osobowe by
móc w przyszłości powiadamiać wszystkie osoby o nowych wydarzeniach. Jednak jeśli chcesz,
żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw: fundacja.pasazepamieci@gmail.com
✓ Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej
Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie,
za pośrednictwem SMS-ów 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 email, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach
archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji.

✓ Dane osób komunikujących się z Fundacją za pomocą mediów społecznościowych
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, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych
osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także nasza Fundacja. 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.

Pliki cookies
Nasza strona internetowa www.pasazepamieci.pl wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) m.in.
po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Stosujemy
cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania naszej strony i poprawnej
konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień użytkownika (np. język, rozmiar
czcionki itp.) W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies tak by
nie zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies
stosowanych na naszej stronie.
O tym jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej
przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, dowiedzieć
się można na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-coo

