Polityka Prywatności
Serwisu internetowego pelnomocnik.org
1. DEFINICJE
1.1 Administrator: Fundacja pełnomocnik.org z siedzibą w Warszawie (00-382), ul. Solec 50, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000642550, NIP 5252680698, REGON 365670114
1.2 Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem pelomocnik.org
1.3 Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis
1.4 Dane osobowe: wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia,
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików
cookie oraz innej podobnej technologii
1.5 Polityka prywatności: przedmiotowa polityka prywatności serwisu internetowego
1.6 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
Korzystanie z serwisu
2.1. Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników:
2.1.1. zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
2.1.2. gromadzone pliki logów serwera www przez operatora hostingowego;
2.1.3. nazwy użytkownika (login) i adresu mailowego w przypadku dodawania komentarzy i korzystania
z newslettera Strony.
2.2. Dane osobowe osób odwiedzających Serwis przetwarzane są w celach i na następujących podstawach
prawnych:
2.2.1. Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.2.2. Prowadzenia list blokowanych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie
uzasadnionego celu, którym jest uniemożliwienie dodawania komentarzy sprzecznych z prawem i
dobrymi obyczajami;
2.2.3. Prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na
podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest promocja działalności Administratora lub na
podstawie posiadanych zgód;
2.2.4. Prowadzenia statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym
jest usprawnienie prowadzonej przez Administratora działalności.
2.3. Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do
realizacji usług Administratora i zachowania zasady rozliczalności. Dane dla celów marketingowych
przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
3. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
3.1. Pliki cookies tzw. ciasteczka, to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika
przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej
np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
Podmiotem uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies mogą być również
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wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. W celu
uzyskania dalszych informacji zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać
zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google
Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)
3.2. Administrator wykorzystuje cookies serwisowe w następujących celach:
3.2.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3.2.2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (jeśli istnieje możliwość zalogowania), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3.2.3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
3.3. Pliki cookies obejmują:
3.3.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania
sesji (ang. user input cookies);
3.3.2. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj analityki danych, w tym
cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu
korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących
funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji
Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
4. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O LOGACH SERWERA
4.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane
te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej
sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez
adresy URL.
4.2. Zapisowi mogą podlegać:
4.2.1. czas nadejścia zapytania;
4.2.2. czas wysłania odpowiedzi;
4.2.3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
4.2.4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
4.2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
4.2.6. informacje o przeglądarce użytkownika;
4.2.7. informacje o adresie IP.
4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane
jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
5.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym, w ramach prowadzonej działalności
Administratora, na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych
wspierającym działalność Administratora, wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
5.3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań ,w zakresie wynikającym z żądania.
5.4. Administrator informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Użytkowników do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na
Użytkowników.
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6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
6.1. Administrator informuje, że Użytkownik może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w
następujący sposób (poniższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo):
6.1.1. W przeglądarce Internet Explorer należy:
wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe" a następnie w sekcji
"Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies.
6.1.2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy:
wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w
sekcji "Prywatność".
6.1.3. W przeglądarce Opera należy:
wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje" wybrać "Zaawansowane"
a potem "Ciasteczka".
6.1.4. W przeglądarce Google Chrome należy:
z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję "Opcje" a następnie "Dla zaawansowanych" oraz
"Ustawienia plików cookie
6.1.5. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
może uniemożliwić korzystanie ze stron www
6.2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody
i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, Administrator niezwłocznie usunie
dane osobowe tej osoby. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6.3. Administrator informuje, że osoba, która zgodę wyraziła i której dane są gromadzone ma prawo do:
6.1.1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
6.1.2. sprostowania swoich danych osobowych;
6.1.3. usunięcia swoich danych osobowych;
6.1.4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
6.1.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
6.1.6. do przenoszenia swoich danych osobowych.
6.4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
7.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane
są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają
jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane
przez nie zadania.
7.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty
współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym
przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
8. DANE KONTAKTOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres mail: fundacja@pelnomocnik.org lub adres
korespondencyjny: Warszawa (00-382), ul. Solec 50.
9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została
przyjęta i obowiązuje od 25 maja 2018 r.

3

