Polityka prywatności oraz ochrony danych osobowych

§1. Zasady podstawowe
Administratorem danych osobowych jest fundacja: „Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych” z
siedzibą w Bielsku-Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Ukryta 14, Polska, wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385004, NIP:
9372652784, REGON: 241936864. Administrator danych przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony
prywatności osób korzystających z Portalu i dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc i
zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a każda osoba ma
zagwarantowane prawo do kontroli swoich danych osobowych.
§2. Dane osobowe
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować brakiem
możliwości korzystania z funkcjonalności Portalu. Dane osobowe przetwarzane są w celu wspierania
organizacji pozarządowych w planowaniu, pisaniu i realizowaniu projektów partnerskich,
międzynarodowych oraz wspieraniu nawiązywania i rozwijania partnerstw krajowych i międzynarodowych,
jak również stworzenia społeczności realizatorów projektów międzynarodowych, dla wymiany doświadczeń
i dobrych praktyk związanych z międzynarodową współpracą partnerską. Korzystająca z funkcjonalności
Portalu osoba może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w innych celach.
Administrator zapewnia usługobiorcom Portalu możliwość usunięcia danych ich dotyczących. Dane mogą
być przekazane organom publicznym zgodnie obowiązującym prawem.
§3. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz pliki Cookies
Prawo do zastosowania niżej wymienionych narzędzi informatycznych obywa się na podstawie art.173
Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 243 z późn.zm.).
Informacje, które zawarte są w tzw. logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są wyłącznie w
celach związanych z administrowaniem Portalem oraz służą do zbierania statystycznych informacji. Dane te
nie są kojarzone z informacjami umożliwiającymi identyfikację danych osób odwiedzających Stronę Portalu.
Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym usługobiorcy podczas
wizyty na stronie internetowej Portalu. Pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby usługobiorców oraz zbierają
informacje o tym, w jaki sposób dany podmiot korzysta z systemu informatycznego obsługującego Portal.
Dane te gromadzone są anonimowo. Mechanizm plików Cookies wykorzystywany jest do personalizacji
dostarczanych treści i umożliwia działanie funkcjonalności poszczególnych elementów systemu, m.in.
poprzez dostosowanie zawartości stron internetowych Portalu do preferencji usługobiorców, optymalizacji
korzystania z nich. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową Portalu, a także utrzymać sesjięUsługobiorców (po zalogowaniu), dzięki której nie
trzeba
na
każdej
podstronie
ponownie
wpisywać
loginu
i
hasła.
Administrator informuje, że więcej informacji pomocniczych znaleźć można na stronie:
http://wszystkoociasteczkach.pl/

§4. Dane wymagane podczas rejestracji

1. Usługobiorca ma możliwość Rejestracji poprzez ustawienie hasła oraz nazwy użytkownika, która
zostanie zarejestrowana jako jego/jej identyfikator (login). Za pomocą loginu i hasła Usługobiorca
może logować się, aby uzyskać dostęp do świadczonych usług elektronicznych.
2. Dane podane w trakcie Rejestracji są przetwarzane przez Administratora i podmioty wykonujące
czynności związane z dostarczeniem usług teleinformatycznych w niezbędnym do tego zakresie.
3. Udostępniając Formularz rejestracji Administrator określa dane, których podanie jest niezbędne w
celu dokonania Rejestracji.
4. Do poprawnego zakończenia procesu Rejestracji konieczna jest akceptacja Regulaminu i Polityki
prywatności oraz ochrony danych osobowych.
§5. Przechowywanie i ochrona informacji
Dane osobowe usługobiorców Portalu są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych
przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. W celu
zabezpieczenia zbiorów danych wdrożona została Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych
danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
§6. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych oraz informacji
Usługobiorcy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, mogą je zmieniać, a także usunąć.
Weryfikacji danych można dokonać także drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej do
Administratora na adres e-mail: faie@fundacjaaie.eu
Administrator zastrzega sobie prawo do archiwizowania korespondencji listownej oraz w formie poczty
elektronicznej kierowanej do niego, a także do wykorzystania jej w uzasadnionych przypadkach do celów
dowodowych.
§7. Informacje dodatkowe
1. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie (w szczególności w
przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, zmianie warunków technologicznych pracy
systemu teleinformatycznego obsługującego Portal), o których umieszcza stosowną informację w
systemie teleinformatycznym obsługującym Portal oraz powiadamia drogą elektroniczną na
wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej, co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie
nowych zasad odnoszących się do Polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych.
Zamiana „Polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych” nie będzie naruszać praw
usługobiorców Portalu, wynikających z czynności dokonanych przed dokonaną zmianą.
Podmioty, które dokonały rejestracji lub osoby korzystające z usług elektronicznych będą związani
zmienionymi postanowieniami niniejszej Polityki, jeżeli nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług
elektronicznych w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie.

2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących niniejszego dokumentu, prosimy o kontakt z
administratorem systemu pod adresem e-mail: faie@fundacjaaie.eu lub listownie na adres:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała, Polska.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają przepisy obowiązujące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
§ 8. Obowiązywanie
Polityka prywatności oraz ochrony danych osobowych wchodzi w życie w dniu ……………………………… 2016 r.

