POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.STREFAINTEGRACJI.ORG
I. Informacje ogólne
Operatorem Serwisu www.strefaintegracji.org jest Fundacja Wspierania Integracji
Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji z siedzibą w Poznaniu przy u.
Jarochowskiego 101/12, NIP 7792502027, REGON 382310807 wpisana do rejestru
stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000766134, zwana dalej
Fundacją.
Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i
informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich
danych osobowych;
Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom
trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:



podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami
Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju
ujawnienie danych jest obligatoryjne.

Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach
związanych z prawidłowym działaniem Serwisu, usługi newsletter oraz
związanych z działalnością statutową Fundacji. Dane podane w formularzach są
przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza np. w celu
dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub w celu zapisania do
newslettera.

II. Dane w formularzu
Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne.
Dokonanie wpłat na rzecz Fundacji, zapisanie się na organizowane przez
Fundacje wydarzenia oraz zapisanie się do usługi Newsletter za pośrednictwem
Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym:



do dokonania wpłaty oraz zapisu na wydarzenie obowiązkowe jest podanie
imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,
do zapisania się na newsletter wystarczy adres e-mail.

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu
dokonywania wpłaty na rzecz Fundacji i niemożność jej dokonania za
pośrednictwem Serwisu, a w przypadku wyboru Newslettera lub udziału w
wydarzeniu, także rezygnację z zapisania się na tę usługę lub wydarzenie.

Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Art. 6.
ust. 1. lit. A RODO.
Po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych Użytkownik zostaje
przekierowany w celu dokonania płatności do zewnętrznego serwisu
internetowego należącego do Partnera Fundacji.
Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach
związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością
statutową Fundacji, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej
aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe
Użytkowników są przekazywane Partnerom.
Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane
wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków, z
poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
III. Polityka cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
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 oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:






tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików

cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Polityka
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Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik
korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji
użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje
wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
IV. Udostępnienie danych
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za
zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.
V. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. 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.
VI. Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności
serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne
zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego
serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Fundacja będzie informować w
sposób widoczny i zrozumiały.
VII. Linki do innych stron w serwisie
Fundacja informuje, że Serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Takie
strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób
nadzorowane przez serwis strefaintegracji.org. Strony te mogą posiadać własne
polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się

zapoznać. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania
prywatności obowiązujące na tych stronach.
VIII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie
przepisy zawarte w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz.
922) oraz wszelkie ustawy wprowadzające zmiany w Ustawie o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).

