
 

 

Polityka Prywatności i Cookies 

  

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Fundacja Pruszyńscy z siedzibą w Sokołowie, ul. 

Sokołowska 32B, (dalej zwana „Fundacją”), gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o 

użytkownikach odwiedzających jej stronę. 

  

 Jako Fundacja kładziemy ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników 

odwiedzających nasze serwis. Staramy się nie identyfikować naszych użytkowników, a zbierane w 

dziennikach logów dane wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem.  

  

Kontakt z nami 

Jeśli masz pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych lub Polityki Prywatności, to napisz 

do naszego Inspektora Ochrony Danych , na adres: iod@fundacjapruszynscy.com.pl. 

Możesz się z  nim skontaktować za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej na adres: 

Fundacja Pruszyńscy z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 32B, 05-806 Sokołów. 

  

Cel przetwarzania danych osobowych 

Podobnie jak inne serwisy, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Nie łączymy powyższych danych z 

konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę.  

Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je, komunikując się z nami pocztą 

elektroniczną. 

   

Pliki Cookies 

Pliki Cookies, to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania 

przez niego serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji 

przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone 

treści z danej witryny internetowej. Wśród plików Cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do 

działania serwisu Fundacji. Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić: 
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• utrzymanie sesji użytkownika; 

• zapisanie stanu sesji użytkownika; 

• monitoring dostępności usług. 

Drugą kategorią plików Cookies są pliki ułatwiające korzystanie z serwisów. Są one wykorzystywane, 

aby umożliwić np.: 

• przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu; 

• zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego 

komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy; 

• przywrócenie sesji użytkownika; 

• sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo; 

  

Pliki Cookies stosowane w serwisie Fundacji nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych 

od użytkowników. Możesz samodzielnie zarządzać ustawianiami Cookies.  Informacje o tym jak to 

zrobić w różnych przeglądarkach znajdziesz na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-

cookies/.   

  

Komu przekazujemy Twoje dane? 

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji w zakresie świadczonych przez 

nich usług, w tym informatycznych, księgowych, zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia do 

przetwarzania. Twoje dane pozostają u nas. Przechowujemy w sposób bezpieczny bez dostępu do nich 

przez osoby nieuprawnione.  

 

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 

Twoje dane nie są przez nas przekazywane do innych państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. I nie planujemy takich działań w przyszłości. 

  

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? 

Długość przetwarzania Twoich danych jest uzależniona od tego w jakim celu je nam przekazałeś. Czasy 

te określamy w naszych klauzulach informacyjnych, które umieszczamy przy okazji zbierania danych. 

Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie 

serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom 

upoważnionym do administrowania serwerem.  

  

Twoje prawa 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
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cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli dane 

przetwarzane były na podstawie zgody. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

   

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

  

 Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie  

Twoje dane nie podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

  

  

  

 


