POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Definicje
1. Administrator – FUNDACJA NEONET (dalej: Fundacja) z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Nyskiej 48a, (KRS: 0000789407, NIP: 8992863687, REGON: 383557600);
2. Fundator Kluczowy - przez pojęcie Fundator kluczowy należy rozumieć następujące spółki:
a) NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48a, NIP: 895-00-21-311, REGON:
930310841, KRS: 0000218498,
b) NEOIDEA Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48a, NIP: 677-23-52-794,
REGON: 121428980, KRS: 0000374892,
3. Interesariusz – każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w trakcie wykonywania
czynności niezbędnych dla zapewnienia realizacji celów statutowych Fundacji,
4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
5. Serwis – strona internetowa Fundacji.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do strony internetowej Fundacji.
7. Użytkownik - oznacza każdą osobę odwiedzającą stronę internetową Fundacji.
II. Obowiązki informacyjne Administratora
1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Fundacji
wynikające z art. 13 RODO.
2. Administrator deklaruje, że dokłada wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić
przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania,
o której mowa w art. 12 RODO.
3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się
o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach
przetwarzania danych osobowych.
III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.
1.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt: na adres email: daneosobowe@fundacjaneonet.pl lub na adres korespondencyjny: Fundacja NEONET
ul. Nyska 48a, 50-505 Wrocław, z dopiskiem „dane osobowe”.

IV. Oświadczenie Administratora
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 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 z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa UE i
krajowego.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
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b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
są przetwarzane,
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.
3. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył system
ochrony danych osobowych, stanowiący odpowiednią kombinację środków technicznych
i organizacyjnych, niemniej bezpieczeństwo komunikacji cyfrowej z Użytkownikami zależy
również od przestrzegania przez każdego Użytkownika podstawowych zasad bezpieczeństwa
korzystania z Internetu.
V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe osób kontaktujących się z Fundacją będziemy przetwarzać w następujących celach:
1)
Zapewnienia kontaktów w różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem Fundacji.
Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora
danych).
Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe) zależny od charakteru poszczególnej
kategorii kontaktów, (np. osoby zainteresowane sponsorowaniem przez Fundację różnych wydarzeń,
akcji charytatywnych, inicjatyw obywatelskich, osoby zgłaszające gotowość świadczenia nieodpłatnej
pracy na rzecz Fundacji, przedstawiciele organizacji biznesowych świadczących usługi na rzecz
Fundacji, potencjalni donatorzy, itp.):
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania (jeśli niezbędny),
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) stanowisko służbowe,
f) inne dane, których przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celu kontaktowania się z
Fundacją.
2)
Propagowania Fundacji i celów jej działalności (marketing bezpośredni), w szczególności
poprzez wydawanie i publikowanie newslettera. Podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes
administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego zainteresowania Fundacją i celami jej działalności, tak dla podniesienia
efektywności funkcjonowania samej Fundacji, jak też włączenia w jej działalność jak najszerszego
kręgu osób.
a) adres e-mail,
3)
Zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i ochrony danych jej Użytkowników
(cyberbezpieczeństwo) Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne
dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora
danych lub przez stronę trzecią) oraz art. 6 ust. 1 lit. c – w ramach obowiązków prawnych wynikających
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Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem
ze strony internetowej Fundacji (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z tej
strony. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób
korzystających ze strony www Fundacji NEONET.
VI. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
1. W związku z realizacją podstawowych funkcji strony internetowej oraz realizacją celów
Fundacji, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom
i współpracownikom Fundatora kluczowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
służbowych. W tym samym celu dane mogą być udostępniane wolontariuszom działającym na
rzecz Fundacji.
2. Administrator w ramach działań związanych z realizacja celów Fundacji może przekazywać
dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
a) operatorom pocztowym i firmom kurierskim (w związku z wymianą korespondencji),
b) Partnerom Fundacji (w zakresie, w jakim świadczyć będą usługi niezbędne dla realizacji
zadań statutowych Fundacji).
3. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być
przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki email, SMS lub MMS.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w drodze powierzenia przez podmioty
świadczące na rzecz administratora lub Fundatora kluczowego hosting usług IT.
5. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2
do 4 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy
ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii
danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
6. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa
i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być udostępniane
upoważnionym organom administracji państwowej.
7. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności
z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
8. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub powierzenie
przetwarzania danych osobowych odbywa się w oparciu o istniejącą i uzasadnioną podstawę
prawną.
VII. Przetwarzanie danych na terenie państw trzecich.
Administrator danych oraz jego podwykonawcy w zakresie hostingu usług IT mogą korzystać z
podmiotów przetwarzających dane osobowe na terenie Stanów Zjednoczonych A.P. (dalej: USA) w
oparciu o decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony tych danych (art. 45 RODO). W przypadku
USA podstawą tą jest decyzja w sprawie Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA, która została
przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r. W jej ramach chronione są podstawowe prawa wszystkich osób w UE,
których dane osobowe są przekazywane do USA w celach komercyjnych. Ramy te zapewniają również
przejrzystość prawną przedsiębiorstwom, które korzystają z transatlantyckich transferów danych. W
każdym innym przypadku powierzenie danych do państw trzecich będzie także realizowane wyłącznie
w sytuacji, kiedy podwykonawca zagwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych, adekwatny do
postanowień zawartych w art. 45 RODO.
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VIII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)
1. Dane osobowe Użytkownika i/lub Interesariusza Fundacji mogą być przechowywane do czasu:
a)
dane kontaktowe - wygaśnięcia okoliczności związanych z zasadnością dalszych kontaktów;
b)
dane marketingowe – do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przekazywanie
informacji marketingowych o działalności Fundacji drogą elektroniczną;
c)
dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia
tych roszczeń lub zakończenia postępowania, dla którego te dane są niezbędne;
d) dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w
odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja
podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
IX. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.
1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach funkcjonowania
Serwisu przysługuje:
a)
prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych
w przypadkach określonych w RODO;
b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w
celach marketingowych),
c) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, z którym można skontaktować się w
następujący sposób:
1)
listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2)
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3)
telefonicznie: (22) 531 03 00

Przed wniesieniem skargi Administrator rekomenduje jednak rozważenie uprzedniego kontaktu z
Fundacją celem wyjaśnienia ewentualnych nieporozumień.
X. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych
1. Podanie danych osobowych przy kontaktach realizowanych za pośrednictwem strony
internetowej Fundacji ma charakter dobrowolny, niemniej niepodanie tych danych
uniemożliwić może realizację celów, dla których Użytkownik kontaktuje się z Fundacją.
XI. Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach
Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.
Definicje Cookies
1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze stron internetowych.
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XII. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów
lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych
ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
XII. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach
1.1. Konfiguracji Serwisu:
1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
2. rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.
1.2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie:
1. utrzymanie sesji Użytkownika,
2. poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki,
3. optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
1.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
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1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
1.4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:
1. poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
1.5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
1. tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze stron internetowych Fundacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
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