POLITYKA PRYWATNOŚCI
FUNDACJI EWANGELICZNEJ

Wstęp
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w kontakcie z nami czuł się komfortowo.
Dlatego poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez
nas danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO,
czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podstawowe informacje
Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym
dokumencie, jest Fundacja Ewangeliczna (dalej: Fundacja, my) z siedzibą w Toruniu, 87100, przy ul. Myśliwska 2. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na
adres e-mailowy: biuro@fewa.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres korespondencyjny:
Fundacja Ewangeliczna, ul. Myśliwska 2, 87-100 Toruń.
Podstawa prawną naszej Polityki prywatności jest 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.
Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były
zgodne z prawem i by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których
dane przetwarzamy.

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane
Dane przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze,
zarządzanym przez profesjonalną firmę OVH. Przetwarzamy dane za pośrednictwem
narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z
Fundacją (por. niżej): przede wszystkim poczty e-mai. Część danych przechowujemy w
formie dokumentacji papierowej.

Komu powierzamy dane
Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe
współpracujemy, a które odpowiadają za: obsługę informatyczną, obsługę bankową i
dotyczącą płatności, obsługę księgową, obsługę pocztową i kurierską, obsługę
marketingową i reklamową (np. umożliwiającą wyświetlanie na stronach Fundacji
spersonalizowanych, zewnętrznych treści reklamowych).
Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane
do ochrony danych osobowych. W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym
odbiorcom (np. podmiotom współpracującym z nami przy zbiórce funduszy, realizacji
projektów lub organizacji wydarzeń). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio
informujemy.

Prawa osób, których dane przetwarzamy
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz –
w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym nas darowiznami
oraz adresatom informacji prasowych), mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą
sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane.
Jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce wcześniej
zamówionych materiałów, w każdej chwili można z niej zrezygnować (por. niżej). Inne
umowy (np. darowizny) można wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie lub w
samej umowie. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili
wycofać. W tych dwóch przypadkach (gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub
zgody) osoby, których dane przetwarzamy, mają też prawo żądania przeniesienia swoich
danych.
Zależy nam na tym, aby realizowanie Twoich praw dotyczących przetwarzanych przez nas
danych było jak najprostsze. Jednak jako administrator danych musimy mieć pewność, że
nie udostępnimy Twoich danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli
wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich
usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z
prośbą o dodatkowe informacje.
Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Jednak jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim
również nas. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli popełnimy
błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach
Dane użytkowników stron internetowych
Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w
jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania
oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.
Nasze narzędzie do generowania i analizowania statystyk odwiedzin stron zbiera przy
pomocy plików cookie: adres IP, typ urządzenia, z którego następuje połączenie, nazwę
domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, imię i nazwisko oraz adres email.
Gromadzone dane służą nam do opracowywania statystyk, wysyłki materiałów
reklamowych związanych pracą fundacji. Dane statystyczne przechowujemy do końca
działalności Fundacji. Opisane zasady dotyczą jedynie serwisu znajdującego się w naszej
domenie. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do
których linki znajdują się na naszych stronach.

Dane osób komunikujących się z Fundacją za pośrednictwem
korespondencji tradycyjnej lub e-mailowej oraz telefonicznie.
W przypadku kontaktowania się nami za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub emailowej niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz Fundacji lub inną zawartą z nią
umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane na podstawie
uzasadnionego interesu polegającego na możliwości utrzymania komunikacji i rozwiązania
sprawy, której dotyczy korespondencja. Przetwarzamy jedynie dane osobowe istotne dla
sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w
sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych

informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. W przypadku kontaktowania się z
nami drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi
usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to
niezbędne do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt. Dane te są przetwarzane na
podstawie uzasadnionego interesu polegającego na konieczności rozwiązania zgłoszonej
sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością.

Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale
społecznościowe
Serwisy społecznościowe są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i
przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Twoich interakcji z nami w serwisach
społecznościowych co do zasady nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w
inny sposób. Nie gromadzimy i nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych
udostępnionych w serwisach społecznościowych. Miej jednak na uwadze, że
administratorzy tych serwisów mają dostęp do wszystkich informacji o Tobie, które im
przekazujesz.

Pliki cookie
Nasze serwisy, jak większość witryn internetowych, korzystają z tzw. plików cookies
(ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu,
itd.) i są niezbędne do technicznej obsługi stron i korzystania z oferowanych
funkcjonalności. Nie powodują one zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając
z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies
oraz blokować ich wykorzystanie w przyszłości. W naszych serwisach pliki cookies są
wykorzystywane w celu zapamiętywania informacji o Twojej sesji oraz w celach
statystycznych i marketingowych. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w
tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy
Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz
F1 w przeglądarce. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach
przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

