POLITYKA PRYWATNOŚCI
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, prowadząc serwisy www, ma na celu przede wszystkim
edukację dzieci i dorosłych w zakresie przeciwdziałania i reagowania na krzywdzenie dzieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę szczególną uwagę zwraca na ochronę prywatności
użytkowników swoich serwisów, zwłaszcza użytkowników małoletnich. Niniejsza Polityka ma
na celu wyjaśnienie, jakie dane użytkowników serwisów i w jakim celu przetwarza Fundacja.
Dane osobowe użytkowników
Rozporządzenie 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
(określane popularnie jako „RODO”)obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich
krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach
regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na działalność mi. in.
organizacji i stowarzyszeń w tym Fundacji. Poza RODO w polskim porządku prawnym
obowiązuje też ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019
r. poz. 1781), która doprecyzowuje niektóre z zasad ochrony danych osobowych.
Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, telefon,
identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.
Administratorzy – Kto przetwarza dane?
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000204426.
Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka
rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W działalności Fundacji
wystąpią, co do zasady cztery z nich:
1.
2.

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której podmiot danych
jest stroną, w tym np. umowy zawartej w ramach zgłoszenia Użytkownika na szkolenie.
Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora, czyli Fundację. Ta podstawa przetwarzania dotyczy
przypadków, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych z uwagi
na usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Fundacji takich, jak np.
propagowanie w społeczeństwie naszej misji, jaką jest zapewnienie każdemu dziecka
szczęśliwego, wolnego od przemocy dzieciństwa oraz pozyskiwanie funduszy
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3.
4.

na realizację tej misji.
Dobrowolna zgoda podmiotu danych.
Prawne zobowiązania, np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu
np.: sądu.

Zasady przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Fundację oparcia
w jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym
do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.
Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli
w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań
ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez
czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony
interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w
w/w punkcie okresie czasu dane Użytkownika oraz (jeżeli dotyczy) jego rodzica/opiekuna
prawnego podlegają usunięciu z baz elektronicznych. Dane osobowe nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
Przekazywanie danych
Dane osobowe będą mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym
odbiorcom: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na
podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz
podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie
zwalnia Fundacji z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
Prowadząc serwisy internetowe Fundacja gromadzi następujące dane osobowe
użytkowników tych serwisów:
1.
dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji na szkolenia, konferencje, inne
wydarzenia edukacyjne - w zakresie i w celu określonym w formularzu rejestracyjnym
wypełnianym przez użytkownika;
2.
dane osobowe niezbędne do skorzystania z oferty edukacyjnej dla profesjonalistów
i rodziców dzieci (e-learning i in.) – w zakresie i w celu określonym w formularzu
rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia wydawnictwa, wypełnianym przez
użytkownika;
3.
dane osobowe niezbędne do skorzystania z oferty edukacyjnej dla dzieci - w zakresie
i w celu określonym w formularzu wypełnianym przez rodzica/opiekuna prawnego
małoletniego użytkownika;
4.
dane osób kontaktujących się z Fundacją telefonicznie, poprzez e-mail – w zakresie
i w celu niezbędnym do odpowiedzi na pytanie, w związku, z którym użytkownik
kontaktuje się z Fundacją.
5.
dane osobowe subskrybentów newsletterów z serwisów Fundacji – w zakresie i w celu
określonym w formularzu zamówienia newslettera.
6.
dane osobowe osób wspierających Fundację (w szczególności: darczyńców, członków
Klubu Przyjaciół Dzieci) – w zakresie i w celu określonym w formularzach, wypełnianych
przy deklarowaniu przez użytkownika udzielenia Fundacji odpowiedniego wsparcia.
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Administratorem wyżej wymienionych danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom
Siłę z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 59.
Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują określone uprawnienia wobec danych i ich
przetwarzania przez Fundację. W przypadku, gdy przetwarzaniu podlegają dane osobowe
dziecka, poniższe uprawnienia wykonuje rodzic lub opiekun prawny.
Użytkownik ma prawo do:
•
•
•
•
•
•
•

dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
przenoszenia swoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych
przez administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądanie ograniczenia zakresu przetwarzania danych
lub ich usunięcia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
wysyłając e-mail na odpowiedni adres e-mail (podany w miejscu pozyskiwania danych
osobowych użytkownika, w razie braku takiego wskazania e-mail z wycofaniem zgody należy
wysłać na adres ogólny Fundacji: fdds@fdds.pl z zaznaczeniem w tytule: „Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych" lub z użyciem innego sformułowania, które jednoznacznie
opisuje chęć wycofania zgody lub skorzystania z innych uprawnień przewidzianych przepisami
prawa. W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych świadczenie niektórych
usług z serwisów Fundacji może okazać się niemożliwe.
Użytkownik może także zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez – w zależności
od newslettera - kliknięcie w odpowiedni link umieszczony na końcu każdego numeru
newslettera lub zgłoszenie rezygnacji drogą mailową na podany w newsletterze adres e-mail.
Pliki cookies
Serwisy Fundacji wykorzystują tzw. pliki cookies. Fundacja wykorzystuje te pliki w celu:
•
•

dostosowania zawartości serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania z nich;
tworzenia statystyk, dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników
z serwisów. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa, z której korzysta
użytkownik, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika.
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Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies, w szczególności w taki sposób, aby:
•
zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej lub
•
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Po zablokowaniu przez użytkownika instalacji plików cookies w ustawieniach przeglądarki,
niektóre funkcje serwisów Fundacji mogą nie działać.
Inne postanowienia
Podczas korzystania z serwisów Fundacji automatycznie zapisywane są tzw. logi systemowe anonimowe informacje takie jak czas wizyty użytkownika w serwisie, adres IP użytkownika,
adres URL, rodzaj przeglądarki, dane o pobieranych plikach, itp. Zebrane logi przechowywane
są przez czas nieokreślony w celu statystycznym/analizy statystycznej.
Serwisy Fundacji korzystają z Google Analytics w celu pozyskania anonimowych danych
statystycznych (liczba odwiedzin, kraj logowania, rodzaj przeglądarki, czas wizyty itp.).
Szczegóły związane z korzystaniem przez serwisy z tej usługi można znaleźć w polityce
prywatności Google Analytics.
Serwisy Fundacji korzystają z wtyczki społecznościowej Facebook.com. Informacje w zakresie
ochrony prywatności związane z korzystaniem z wtyczki Facebook.com dostępne są
w zasadach prywatności serwisu Facebook.
W serwisach Fundacji znajdują się odesłania do serwisu YouTube i do subskrypcji kanału
Fundacji w tym serwisie. Informacje w zakresie ochrony prywatności związane z korzystaniem
z YouTube dostępne są w zasadach prywatności Google.
Serwisy FDDS zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Fundacja nie ponosi
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach.
Niniejsza Polityka prywatności może podlegać zmianom. O wszystkich zmianach użytkownicy
będą informowani poprzez opublikowanie zmienionej polityki prywatności na tej podstronie.
NOTA PRAWNA: W niniejszej Polityce wykorzystano fragmenty wzoru polityki cookies, do którego
prawa autorskie przysługują IAB Polska. Źródło: wszystkoociasteczkach.pl.
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