POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
Niniejszy dokument zatytułowany “Polityka Prywatności” (dalej w dokumencie jako
“Polityka”) stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Fundację
Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 8 01-793 Warszawa
(dalej w dokumencie jako “Administrator” lub „Fundacja”).
Fundacja jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 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 („RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób
fizycznych udostępniających Fundacji swoje dane osobowe (dalej jako “Użytkownik”).
Administrator ustala sposoby i cele przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie
i na własną odpowiedzialność.
Termin “przetwarzać” (w dowolnej odmianie) oznacza wszelkie czynności i operacje
wykonywane na danych osobowych osoby fizycznej, na przykład ich przechowywanie,
analiza, wysłanie wiadomości email, pobranie formularza.
Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą zidentyfikować osobę fizyczną, na
przykład: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres
zamieszkania, numer konta.
Dane osobowe otrzymaliśmy od Użytkownika podczas zapisu na newsletter, skorzystania z
formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji, wymiany korespondencji,
zawarcia umowy darowizny.
Celem tej Polityki jest określenie działań podejmowanych przez Fundację w zakresie
ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z jej działalnością i obsługą
Użytkowników. Wszelkie działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w
zakresie ochrony danych, w tym RODO. Polityka prywatności podlega obowiązującym
przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.
Korzystanie z strony Internetowej Fundacji możliwe jest pod warunkiem zapoznania się z
postanowieniami niniejszej Polityki.
II. JAK CHRONIMY DANE
Wszystkie zbierane przez Fundacje dane chronione są z użyciem racjonalnych środków
technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich
przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
Podmioty powiązane z Fundacją i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z
wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
W przypadku pytań co do tego, jak chronione są dane osobowe prosimy o kontakt na adres
email iod@fundacjabirn.pl.
III. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Fundacja przetwarza dane osobowe na następujących podstawach prawnych i związanych
z nią celach:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, gdy jest to konieczne do zawarcia i wykonania
umowy zawieranej w związku z działalnością Fundacji:
1) przekazania darowizny;
2)zawarcia umowy o świadczenie wolontariatu;

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO, gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i
rachunkowych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest:
3) kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych ze naszymi działaniami,
obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji,
w szczególności e-mail oraz telefon;
4) przeprowadzanie ankiet, badań i analiz między innymi pod kątem poprawy działania
strony czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
5) obsługa próśb przekazywanych za pośrednictwem osób kontaktowych;
6) organizacja akcji i projektów w których osoby zainteresowane mogą wziąć udział;
7) prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
8) statystycznych;
9) archiwizacyjnych;
10) zapewnienie możliwości wykazania, iż:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla
użytkownika,
cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich
przetwarzania,
dane osobowe są prawidłowe i aktualne,
dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie
bezpieczeństwo,
oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego
do realizacji celów, w których są przetwarzane.

Zgodnie z art. 6 lit. a) na podstawie dobrowolnej zgody przetwarzamy Twoje
dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze
stron www i aplikacji mobilnych, wysyłki newslettera;
Fundacja jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w
zakresie realizacji powyżej określonych celów.
IV. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE
Poniżej znajduje się opis najczęściej występujących działań na danych osobowych
Użytkowników:
0.
Dane darczyńców:
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i
wykonać zawartą z Tobą umowę darowizny:
Imienia, nazwiska, adresu e-mail, celu i kwoty darowizny.
Niestety jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą
umowy darowizny.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych niezbędnych
danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tym podanie danych jest
dobrowolne.
Zawarcie umowy darowizny może być związane z korzystaniem ze stron internetowych lub
serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Fundacja (na
przykład obsługa płatności finansowych oferowana przez serwis PayU lub DotPay) i tym
samym znajdują się poza jej kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym

gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te
podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług.
1. Dane Wolontariuszy:
Zapisanie się na wolontariat w Fundacji wymaga podania danych osobowych.Takie dane
obejmują np. imię i nazwisko, wiek, telefon, narodowość, adres korespondencyjny, adres
email.
2. Dane osób kontaktujących się:
Fundacja może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy
analizować) dane osobowe osób kontaktujących się z Fundacją. Dane te mogą być
niezbędne do prowadzenia komunikacji (np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania
dotyczące działalności), ale też do zrealizowania ich prośby.
Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Fundacja będzie
także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład
przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami np.
adresów email lub numerów telefonu.
Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, Fundacja gromadzi dane o komunikacji
dokonywanej za pośrednictwem poczty email. Fundacja może też analizować i blokować za
pomocą specjalnego oprogramowania treść wiadomości przesyłanych pocztą, w
szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści (np. nawołują do
przestępstwa) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Fundacji (np. mają na celu
niezgodne z prawem uzyskanie dostępu do wewnętrznych informacji).
3. Formularz zapisów na aukcje charytatywną:
Fundacja może gromadzić dane osobowe osób zainteresowanych uczestnictwem w Aukcji
charytatywnej w tym za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej
https://fundacjabirn.pl/aukcja/. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia Aukcji z
udziałem Użytkownika oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w związku z nią,
na przykład o przedmioty sprzedawane na aukcji, miejsce jej przeprowadzenia, możliwość
udziału, reklamacje, regulamin.
W przypadku licytacji online, podanie danych jest niezbędne do udziału w Aukcji i ważnej
licytacji przedmiotów udostępnianych przez Fundacje. Formularz nie służy do prowadzenia
prywatnej korespondencji niezwiązanej z Aukcją lub funkcjonowaniem Fundacji.
4. Przetargi:
Fundacja może gromadzić dane osobowe Użytkowników zainteresowanych zawarciem
umowy w trybie przetargu organizowanego w związku z prowadzonymi przez Fundację
projektami. Dane te są niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia oferty składanej w ramach
przetargu, wyłonienia zwycięzcy, jak również udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane
w związku z nim. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w przetargu.
5.
Newsletter:
Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkowników, w drodze wiadomości przesyłanych za
pośrednictwem poczty elektronicznej Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w
postaci adresów poczty email, imienia oraz nazwiska. Dane te wykorzystywane są do
informowania o działaniach Fundacji, w tym o organizowanych projektach, zbiórkach i
innych przedsięwzięciach. Mogą również służyć informowaniu o modyfikacjach
funkcjonowania strony internetowej Fundacji oraz być wykorzystane w prowadzeniu analiz
statystycznych.
Udzielenie zgody na otrzymanie newslettera jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik może
w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie wiadomości
email z informacją o odwołaniu zgody pod adres email iod@fundacjabirn.pl.
V. JAK PRZEBIEGA REALIZACJA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOM NA
PODSTAWIE RODO
1. Prawo do informacji

Chcemy w sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka poinformować Cię o
tym:
●
●
●

jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane.
w jakich celach przetwarzamy Twoje dane i jaką mamy do tego podstawę prawną.
jakie inne prawa Ci przysługują, czyli: prawo dostępu do danych i otrzymania ich
kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
prawo do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszystkie te informacje dostępne są poniżej.
2. Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych. Zrobimy to gdy rozwiążesz z nami
umowę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec
przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, oraz nie będzie
innej podstawy prawnej, na przykład wynikającej z przepisów prawa, która będzie
nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeżeli po żądaniu
usunięcia danych okaże się, że jesteśmy zobowiązani prawnie, aby dalej je przetwarzać,
poinformujemy Cię o tym.
Po rozwiązaniu umowy Twoje dane będziemy przetwarzać tylko w celach wskazanych
poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest:
●

windykacja należności;

●

prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

●

prowadzenie analiz statystycznych;

●

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Po realizacji lub wygaśnięciu powyższych celów przetwarzania danych, zostaną one
usunięte.
3. Prawo dostępu
Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili
możesz pobrać kopię danych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami. Jeśli zdecydujesz to
zrobić przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię
Twoich danych, zachowując konieczne, adekwatne środki bezpieczeństwa.
4. Prawo do przenoszenia danych
Z prawa do przeniesienia danych możesz skorzystać jeśli przetwarzanie Twoich danych
odbywa się na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy oraz gdy przetwarzanie to
odbywa się w sposób automatyczny.
Na Twoją prośbę w ciągu 30 dni otrzymasz od nas plik z danymi.
Możesz to zrobić kontaktując się z nami. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, to przejdziesz
weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych,
zachowując konieczne, adekwatne środki bezpieczeństwa.
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych zanim zdecydujesz się je przekazać.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania

Na Twoją prośbę ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania.
Przestaniemy wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych.
Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że
Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres
pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie będą już nam potrzebne do
realizacji celów przetwarzania, jednak Ty będziesz potrzebować ich w związku z
koniecznością egzekwowania swoich roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania
danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
W przypadku takiej potrzeby, napisz do nas na iod@fundacjabirn.pl
6. Prawo do sprzeciwu
Masz prawo, aby wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Fundacji. Możesz to zrobić kontaktując się z nami.
Jeśli zdecydujesz się to zrobić to pamiętaj, że w wiadomości do nas musisz wskazać nam
swoją szczególną sytuacje z uwagi na którą mamy zaprzestać przetwarzania Twoich danych.

Powinieneś wiedzieć, że możemy odmówić zaprzestania przetwarzania, jeśli istnienie ważna i prawnie
uzasadniona podstawa do przetwarzania danych, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw albo
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zanim jednak wyrazisz sprzeciw, pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na skorzystanie ze
swojego prawa i będzie ono uzasadnione, nie będziesz otrzymywać informacji dotyczących
działalności Fundacji.
6.

Prawo do sprostowania danych

Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub niekompletne.
7.

Prawo do skargi

Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Fundację
jego danych osobowych do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
8.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie

Kiedy dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, to każdy Użytkownik ma
prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku takiej potrzeby, napisz do nas na iod@fundacjabirn.pl.

VI. CZY I GDZIE UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
Fundacja może przekazać podmiotom trzecim dane osobowe wyłącznie za zgodą
zainteresowanych osób albo w oparciu o uzasadniony interes Fundacji:
a) podmiotom współpracującym z Fundacją, prowadzącym serwisy internetowe lub
aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne), w celu umożliwienia ich funkcjonowania,

w tym spółce zależnej Fundacji G-Code sp. z o. o.n między innymi na potrzeby organizacji
aukcji charytatywnej.
Fundacja może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi
dostawcami usług przechowywania danych, windykatorami należności) w celu świadczenia
usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do
wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą
przetwarzane w imieniu i na potrzeby Fundacja), a ich działania podlegają przepisom
obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki.
Zakres współpracy obejmuje:
a.

Przechowywanie i dostęp do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do
informacji, które są już przechowywane na urządzeniu Użytkownika, takich jak
identyfikatory urządzeń, pliki cookie i podobne technologie;

b. Rachunkowość i prowadzenie postępowań windykacyjnych;
W przypadkach wskazanych powyżej, podmioty, którym udostępnione zostaną
dane osobowe Użytkowników mogą stać się odrębnymi administratorami ich
danych osobowych;
c. Organizacje aukcji charytatywnych i innych wydarzeń z udziałem Użytkownika;
Fundacja może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym, w tym w
związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub
zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu
działalności: które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub
audytowe, wspomagają obsługę Użytkowników.
W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności Fundacja zobowiązuje się nie sprzedawać
danych osobowych Użytkowników.
Fundacja może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują
konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom w celu
lepszego rozpoznania ich zainteresowań poprawy ogólnej jakości i efektywności
działalności Fundacji lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko
rozumianą korzyść społeczną.
VII. IP, PLIKI COOKIES I INNE DANE Strona internetowa Fundacji może przetwarzać
dane, które nie zawierają danych osobowych Użytkownika, ale mogą być wykorzystane do
identyfikacji urządzenia, za pomocą którego uzyskuje dostęp do strony internetowej. W
połączeniu z innymi danymi pozyskiwane dane mogłyby zostać wykorzystane do
identyfikacji Użytkownika. Przykłady takich danych to: dane uzyskiwane z plików cookies,
dane demograficzne, adresy IP, identyfikatory internetowe. Dane te wykorzystywane są w
celu identyfikacji sesji Użytkownika oraz w celach statystycznych.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do naszej polityki korzystania z plików cookies.
VIII. PRZEKAZYWANIE PRZEZ NAS DANYCH POZA EOG
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do:
Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z
korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz ewentualnego korzystania z narzędzi
wchodzących w skład G-Suite w celach statystycznych i administracyjnych.
IX. DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności należy kierować za pomocą poczty
elektronicznej na adres iod@fundacjabirn.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na
pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z
naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@fundacabirn.pl
adres korespondencyny: Inspektor Ochrony Danych Fundacja Badań i Rozwoju Nauki,
Rydygiera 8 01-793 Warszawa
X PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przechowujemy dane osobowe: przez czas obowiązywania umowy zawartej z
Użytkownikiem;
po jej zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
statystycznych i archiwizacyjnych,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania oszustwom,
do 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa została wykonana.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego,
które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
W przypadku organizacji aukcji charytatywnych oraz innych działań, w których możesz
wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania;
W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących
przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym
Fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia
przez organy publiczne.
Dane przetwarzane na podstawie innej zgody przetwarzamy do momentu jej cofnięcia,
jednak nie dłużej niż jest to konieczne dla zrealizowania celu, dla którego zgoda została
udzielona.
XI. ZMIANA POSTANOWIEŃ
W razie konieczności Fundacja może zmienić postanowienia niniejszej Polityki.

