ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
FUNDACJA RZESZOWSKA z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 10/42 szanując prywatność
wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie chronione interesy
określa w niniejszym dokumencie zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji, w tym danych
osobowych zebranych za pomocą stron internetowych dostępnych pod adresami:
http://www.rzeszowska.org.pl,
http://www.laba.rzeszowska.org.pl,
http://www.tymczasem.rzeszowska.org.pl,
(dalej, „Strony WWW”).
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1
lit. b i f 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.
ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Chcąc się z nami skontaktować możesz zostać poproszony o podanie w formularzu danych osobowych
pozwalających na częściową lub całkowitą identyfikację Twojej osoby. Pamiętaj, iż podanie nam
danych osobowych ma charakter dobrowolny i może być dokonane jedynie przez osobę pełnoletnią.
Prosimy o niewysyłanie nam danych osobowych, które nie dotyczą Ciebie (lub Twoich dzieci lub osób
pozostających pod Twoją opieką prawną), a mogłyby zidentyfikować inną osobę. Przed przekazaniem
nam jakichkolwiek danych osobowych poprosimy Cię o udzielenie zgody na ich przetwarzanie.
ZAKRES DANYCH ZBIERANYCH AUTOMATYCZNIE
Podczas Twojej wizyty na naszych Stronach WWW, automatycznie zbierane są dane niebędące danymi
osobowymi w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. dane dotyczące Twojej wizyty,
w postaci nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego. Dane zbieranie
automatycznie nie mają na celu identyfikacji osoby korzystającej ze Stron WWW i nie pozwalają na
taką identyfikację. Pozwalają natomiast profilować treści Stron WWW, dlatego koniecznie zapoznaj się
z Przewodnikiem dotyczącym plików typu „cookies”, który jest dostępny w dalszej części niniejszych
Zasad.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Stron WWW jest FUNDACJA RZESZOWSKA
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 10/42 (kod pocztowy: 35-051) jako właściciel
i organizator Stron WWW. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez tel.: 737 900 850, adres
e-mail: fundacja@rzeszowska.org.pl.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane zbierane poprzez formularz kontaktowy będą wykorzystane:



dla celów prowadzenia Stron WWW;
w celu umożliwienia nam kontaktu z Tobą.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwa ich realizacja.
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MODYFIKACJA I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnione przez Ciebie dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Nie mamy zamiaru przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 12 miesięcy, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
ZABEZPIECZENIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
FUNDACJA RZESZOWSKA stosuje wszelkie wymagane zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym. W szczególności, wgląd do bazy danych osobowych stworzonej poprzez uzyskanie
informacji poprzez Strony WWW mają jedynie specjalnie upoważnieni członkowie i pracownicy
FUNDACJI RZESZOWSKIEJ.
ZMIANA ZASAD OCHRONY DANYCH
Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszych Zasad Ochrony Danych Osobowych z zachowaniem
następujących warunków. Zmiany mogą wynikać w szczególności z aktualizacji informacji
zamieszczonych na Stronach WWW lub zmian, lub aktualizacji zasad funkcjonowania Stron WWW,
rozszerzenia funkcjonalności Stron WWW, dostępnych opcji dla użytkowników Stron WWW, zmiany
nazw Stron WWW, zmiany adresu Strony WWW, jak również innych postanowień niniejszych Zasad.
FUNDACJA RZESZOWSKA poinformuje Użytkowników Stron WWW o zmianie niniejszych Zasad,
poprzez publikację informacji o zmianie na stronie www.rzeszowska.org.pl. Zmiany do niniejszych
Zasad są wiążące dla Użytkowników Stron WWW po opublikowaniu ww. informacji na stronie
www.rzeszowska.org.pl, od daty wskazanej przez FUNDACJĘ RZESZOWSKA w zmienionych Zasadach
Ochrony Danych Osobowych.
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PRZEWODNIK DOTYCZĄCY PLIKÓW TYPU ”COOKIES"
Nasze Strony WWW mogą wykorzystywać, pliki „cookies” (ciasteczka), które służą identyfikacji Twojej
przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli, jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Gdy będziesz oglądać jedną z naszych witryn
internetowych, możemy umieszczać w Twoim komputerze pewne informacje. Takie informacje mogą
mieć formę pliku „cookie” lub podobną.
Niniejszy przewodnik ma przybliżyć użytkownikom, czym są pliki „cookies“, w jakim celu są
wykorzystywane w witrynach internetowych FUNDACJI RZESZOWSKIEJ, a także jakie możliwości mają
użytkownicy w zakresie kontroli i usuwania plików „cookies“.
CZYM SĄ PLIKI „COOKIES“ I W JAKIM CELU SĄ STOSOWANE?
Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki, złożone z ciągu liter i znaków, zapisywane w Twoim komputerze
przez serwer internetowy podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki typu „cookies” są przez nas
stosowane wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej do Twych indywidualnych
zainteresowań i preferencji. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na naszej stronie mogą służyć
następującym celom:
•

•

•
•

Zapewnienie prawidłowego działania witryn FUNDACJI RZESZOWSKIEJ: Pliki „cookies”
umożliwiają dostęp do niektórych części Stron WWW, na przykład zabezpieczonych systemem
logowania;
Wydajność i optymalizacja: Pliki „cookies” mają na celu odczytywanie informacji na temat tego,
w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a co za tym idzie, pomagają ją
usprawniać;
Funkcjonalne: powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane, takich jak na
przykład wpisane imię etc.
Targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych: Pliki „cookies” mają na celu potencjalne,
automatyczne dostosowanie zawartości Stron WWW do Twoich potrzeb.

Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na Stronach WWW nie pozwalają na
personalną identyfikację użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie przechowujemy Twoich
danych osobowych. Pliki „cookies“ używane na Stronach WWW są bezpieczne i nie mają
szkodliwego wpływu na Twój komputer.
KONTROLOWANIE I USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”
Możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub
usunąć te, które pochodzą z witryn internetowych FUNDACJI RZESZOWSKIEJ (i innych witryn
internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Jeśli nie zmienisz ustawień
przeglądarki, oznacza to, że akceptujesz wykorzystanie plików „cookies” na obecnym poziomie.
Kontrola: W większości przeglądarek internetowych można usuwać kasować pliki typu „cookies”
z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić
ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach,
odsyłamy do instrukcji obsługi lub ekranu pomocy Twojej przeglądarki internetowej.
Proces kontroli i usuwania plików „cookies” różni się w zależności od używanej przeglądarki.
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce
lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org, na której krok po kroku
wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki „cookies” w większości przeglądarek.
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