POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i wykorzystywania danych na stronie Fundacji
SOUVRE https://fundacja.souvre.pl/ (zwanej dalej „Serwisem”), której właścicielem jest Fundacja
SOUVRE. (zwanej dalej „Administratorem”).
INFORMACJE OGÓLNE
1. Jako Fundacja SOUVRE poważnie traktujemy ochronę prywatności, i dlatego
prezentujemy poniżej naszą Politykę Prywatności, tak aby odwiedzający nasz Serwis
Użytkownicy posiadali bieżącą wiedzę w kwestii informacji, jakie na ich temat zbieramy i
w jaki sposób je wykorzystujemy.
2. Funkcjonowanie naszego Serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami
powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem
powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym
w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych
i stosowanych
w tym
celu
środków
technicznych
i organizacyjnych.
3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie naszego Serwisu internetowego. Strona
internetowa może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych.
Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać
się z polityką prywatności tam ustaloną.
4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot Fundacja SOUVRE KRS:
0000724199 REGON: 36976352200000, NIP: 5562774123 z siedzibą w Inowrocławiu,
ul. Wierzbińskiego 98, 88-100 Inowrocław, kontakt: 52 358 15 05.
5. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe: iod@souvre.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 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 osobowych Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że przekazane przez Panią/Pana w ramach
wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą
przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi przez Fundację
usługami.
2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych
danych osobowych.
3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

a. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących
celach oraz podstawie prawnej:
i.
przekazywanie informacji marketingowych o działaniach Administratora na
podstawie zgody – art. 6 ust. 1 a RODO; w takim przypadku Fundacja
przetwarza imię i nazwisko, adres e-mail.
ii.
weryfikacji wniosku o objęcie pomocą Fundacji (podstawą prawną jest art. 6
ust. 1 lit. b RODO tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy/porozumienia z Fundacją), w takim
przypadku Fundacja przetwarza imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres
e-mail;
iii.
w przypadku podjęcia z Fundacją współpracy, w tym zawarcia porozumienia,
w celach realizacji porozumienia (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b
RODO
tj.
przetwarzanie
jest
niezbędne
do
wykonywania
umowy/porozumienia), w takim przypadku Fundacja przetwarza imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
iv.
weryfikacji wniosku o przystąpienie do Fundacji jako Wolontariusz (podstawą
prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonywania umowy/porozumienia), w takim przypadku Fundacja
przetwarza imię i nazwisko, adres e-mail;
v.
weryfikacji dokonanej wpłaty jako Darczyńca (podstawą prawną jest art. 6 ust.
1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania
umowy/porozumienia), w takim przypadku Fundacja przetwarza imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta.
vi.
w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii,
podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą
(art. 9 ust 2 lit. a), w takim przypadku Fundacja przetwarza imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail, dane wrażliwe przetwarzane na podstawie
zgody, wizerunek.
vii.
obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji (podstawa prawna
przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przepisy podatkowe oraz ustawa
o fundacjach), w takim przypadku Fundacja przetwarza imię i nazwisko, adres,
numer telefonu.
viii.
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Fundację, a mianowicie podejmowanie kontaktu z wnioskodawcami,
beneficjentami, uczestnikami aktywności prowadzonymi przez Fundację, w
celu ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach
prowadzonej działalności Fundacji, archiwizacyjnych, komunikacji za
pośrednictwem portali społecznościowych(podstawa prawna przetwarzania:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w takim przypadku Fundacja przetwarza imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.
b. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane:
i.
w związku z weryfikacją wniosku o objęcie pomocą Fundacji – przez okres 1
miesiąca,
ii.
w przypadku podjęcia z Fundacją współpracy/zawarcia porozumienia –
poprzez objęcie opieką przez Fundację - przez okres trwania współpracy/do
końca okresu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono
współpracę,,

iii.
iv.
v.
vi.

w przypadku podjęcia z Fundacją współpracy poprzez wspieranie Fundacji
darowiznami – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
dokonano wpłaty,
w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych – przez
okres 5 lat + bieżący rok kalendarzowy,
w związku z obroną i dochodzeniem roszczeń w ramach prowadzonej przez
Fundację działalności – przez okres 6 lat licząc od dnia zakończenia z Fundacją
współpracy,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej
zgody – do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

c. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a
mianowicie
członkowie
organów
Fundacji,
upoważnieni
pracownicy/współpracownicy i wolontariusze Administratora. Odbiorcą danych
osobowych mogą być również upoważnieni pracownicy podmiotów
świadczących usługi na rzecz Fundacji (np. usługi księgowe, informatyczne i
prawnicze), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Fundacją wyłącznie zgodnie z poleceniami Fundacji. Ponadto w przypadku
korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe Fundacja powierza do
przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom
działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i
regulaminów usług.
d. w sytuacjach organizowania przez Fundację szkoleń bądź innych form
dokształcania, przekazuje dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami
przy organizacji szkolenia lub innego wydarzenia). W takich przypadkach Fundacja
zawsze o tym uprzednio informuje
e. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim
lub organizacji międzynarodowej.
f. Fundacja informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych (na
podstawie art. 15 RODO), otrzymywania kopii danych (na podstawie art. 15 ust.
3 RODO), sprostowania swoich danych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia
danych (na podstawie art. 17 RODO) – o ile Administratorowi nie przysługuje
prawo do ich przetwarzania na innej podstawie prawnej lub dane nie są już
niezbędne do celów przetwarzania; ograniczenia przetwarzania (na podstawie art.
18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych
Fundacji „SOUVRE” (na podstawie art. 21 RODO). Ponadto przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, Warszawa.
g. Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się drogą
korespondencyjną na adres Fundacji SOUVRE ul. Wierzbińskiego 98, 88-100
Inowrocław, wysyłając wiadomość na adres e-mail fundacja@souvre.pl lub
dzwoniąc pod numer telefonu 52 358 15 05.
h. Wszyscy pracownicy Fundacji, którzy uzyskają dostęp do Pani/Pana danych
osobowych będą musieli przestrzegać wewnętrznych zasad i procedur
związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i
zapewnienia poufności. Pracownicy są również zobowiązani do przestrzegania

i.

j.

wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.
Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników
i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. W przypadku, gdy
Pan/Pani odnosi się do Fundacji przez wskazane media społecznościowe np.
poprzez polubienie naszej strony, udostępnienie jej czy w komentarzu do posta,
wówczas także, niezależnie od Facebooka i Twittera Fundacja staje się
administratorem Pana/Pani danych osobowych. W takim przypadku Pana/Pani
dane osobowe w postaci imienia i nazwiska bądź nicka, wizerunku, profilu
publicznego czy innych informacji przekazanych Fundacji w ten sposób, Fundacja
przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na
komentarza, utrzymywanie z Panią/Panem relacji, w tym także w celu analizy
skuteczności komunikacji.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
INFORMACJA O STOSOWANYCH PLIKACH COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer, dzięki czemu jesteśmy w stanie
dokonać statystyk na temat popularności Serwisu, najczęściej odwiedzanych kategorii czy
zainteresowań Użytkownika końcowego. Wskazuje to również na konieczność poprawy
podstron rzadziej odwiedzanych. Jako Serwis dokonujemy również zapisu i odczytu z
localStorage, czyli magazynu danych. Ponadto pliki cookies oraz przekazywane
informację z localStorage pozwalają Serwisowi/Aplikacji Mobilnej na podtrzymanie sesji
użytkownika po dokonaniu logowania na stronę internetową, dzięki czemu Użytkownik
nie musi dokonywać ponownego logowania na każdej podstronie Serwisu.
2. Z racji przechowywania plików w ramach Serwisu rozróżniane są dwa rodzaje plików
cookies:
a. Sesyjne (sesion cookies) – pliki odpowiedzialne za przechowywanie ciągłości sesji
Użytkownika. Są to pliki tymczasowe zapisywane w przeglądarce do czasu
wylogowania się z Serwisu
b. Stałe (persistent cookies) – przechowywane przez czas określony w parametrach
przeglądarki internetowej Użytkownika lub do ich ręcznego usunięcia.
3. Pliki cookies oraz informacje zapisywane do localStorage w żaden sposób nie działają
negatywnie na działanie systemu operacyjnego Użytkownika. Nie dokonują modyfikacji
w plikach systemowych oraz plikach z danymi, nie wpływają też celowo na jego
funkcjonalność i wydajność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo i bezimiennie.
Informacje nam dostarczane mają na celu przekazanie informacji na temat sposobu i
formy korzystania z Serwisu.
4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) w wielu przypadkach domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies

w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu www.fundacja.souvre.pl
mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
5. Z uwagi na realizowaną funkcję stosujemy w ramach naszego Serwisu następujące pliki
cookies:
a. Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępowych w
ramach Serwisu
b. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – wykrywanie nadużyć
c. Wydajnościowe pliki cookies – zbieranie informacji o sposobie korzystania z
Serwisu
d. Funkcjonalne pliki cookies – zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika
ustawień
6. Zebrane dane będziemy wykorzystywać do profilowania oraz do personalizowania treści.
7. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies i localStorage w
celach opisanych powyżej, będziemy zmuszeniu zapisać na Twoim urządzeniu plik cookies
przechowujący taką informacje. Jeżeli konfiguracja przeglądarki na to nie pozwala,
naturalny będzie fakt każdorazowego pytania Cię o zgodę na zapis wyżej wymienionych
informacji.
8. Jeżeli nie chcesz dokonywać zapisu automatycznie, należy dokonać odpowiedniej
konfiguracji przeglądarki internetowej – wykorzystać opcję automatycznego odrzucania.
Ustawienia te pozwalają na zarządzanie innymi opcjami np. cookies. Poniżej znajdują się
odnośniki do oficjalnych stron najczęściej wykorzystywanych przeglądarek
internetowych, z opisem i instrukcją zarządzania plikami cookies.
InternetExplorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
MozillaFirefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
GoogleChrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
9. Dane logów serwera są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem
oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych na rzecz Fundacji
SOUVRE
usług
hostingowych.
10. Informujemy, że w celu świadczenia naszych usług ich analizy i ulepszania posiłkujemy się
również usługami i narzędziami innych podmiotów.
11. Poniżej przedstawiamy informację na temat wykorzystywanych przez nas usług i narzędzi,
o których powinieneś wiedzieć:
a. Google Analitics

W naszym Serwisie i aplikacjach mobilnych używamy narzędzia Google Analitycs
dostarczanego przez Google Inc. z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna,
która jest wykonywana przez Google, odnosząc się do naszego Serwisu przy
wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat
Twojego
korzystania
z
Serwisu,
których
opis
znajdziesz
tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl są przekazywane i zapisywane na
serwerze Google, w celu analizy. W tym procesie w ramach bezpieczeństwa,
aktywowano anonimizację adresów IP. Na nasze zlecenie Google będzie
wykorzystywał pozyskane dane w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z
naszych usług oraz raportowania.
b. Google Adwords
Za pośrednictwem platformy Google AdWords dokonujemy pomiaru
reklamowania naszych Serwisów. Wykorzystujemy procesy śledzenia konwersji i
remarketing, dzięki którym dowiadujemy się co stało po integracji Użytkownika
Serwisu z reklamą. Pozwala to nam na optymalizację prowadzonych przez nas w
obrębie platformy Google AdWords działań promocyjnych z wykorzystaniem
narzędzi:
• jesteśmy w stanie określić jakie słowa kluczowe, kampanie czy
grupy reklam najskuteczniej przyciągają działania użytkowników,
• znamy swój zwrot z inwestycji w reklamę co pozwala nam na
optymalizację kosztów na marketing i reklamę,
• automatycznie korygujemy nasze działania reklamowe pod kątem
naszych celów biznesowych,
• możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły
nas Serwis.
c. Piksel Facebook
W naszym Serwisie wykorzystujemy mechanizm Piksela Facebook. Służy on do
mierzenia skuteczności reklamowania naszego Serwisu za pośrednictwem
platformy Facebook. Mechanizm pozwala na pomiar skuteczności reklam na
podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników korzystających z
naszego Serwisu. Dane z piksela wykorzystujemy do następujących celów:
• emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
• analiza działań podczas kliknięcia w reklamę,
• używanie innych narzędzi reklamowych facebook-a.
Życzymy przyjemnego użytkowania naszego Serwisu.

