POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokument opisujący zasady polityki prywatności przetwarzania
i ochrony danych osobowych w Fundacji „Dr Clown”
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1. Definicje



Administrator danych - zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 Ustawy pojęcie administratora
danych oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa
w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.



Dane osobowe – w rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy za dane osobowe uważa
się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej.



Fundacja – Fundacja „Dr Clown” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 58
lok.128a, kod pocztowy 03-468 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000002418, posiadająca
nr REGON 01602780200000, NIP 5213020963.



Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie treścią art. 7 ust. 2 Ustawy przetwarzanie
danych osobowych jest rozumiane jako jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach
informatycznych.



Strona Fundacji - strona internetowa funkcjonująca pod adresem http://www.drclown.pl/



System informatyczny – w rozumieniu art. 7 ust. 2a) Ustawy, system informatyczny
oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania
informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.



Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014
r. poz. 1182 z późn. zm.).



Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony Fundacji

2. Postanowienia wstępne

1)

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych
w

związku

ze

wspieraniem

działalności

Fundacji

"Dr

Clown"

i

korzystaniem
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ze Strony Fundacji dostępnej pod adresem http://www.drclown.pl/.

2)

Korzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych na Stronie Fundacji, m. in. korzystanie
z usługi newslettera, czy wykonanie polecenia zapłaty, może wymagać podania danych o
użytkowniku, które mogą stanowić Dane osobowe w rozumieniu Ustawy.

3)

Podczas korzystania ze Strony Fundacji mogą być zbierane również inne dane, nie
stanowiące Danych osobowych w rozumieniu Ustawy.

3.

Przetwarzanie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy jest
Fundacja "Dr Clown" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 58 lok.128a, 03-468
Warszawa.
2) Podanie danych osobowych użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych osobowych
użytkownika może być wymagane przy korzystaniu z niektórych funkcjonalności
dostępnych na stronie Fundacji takich jak m.in. dokonanie polecenia zapłaty czy
zamówienie przez użytkownika usługi przesyłania newslettera.
3) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, wyrażona
poprzez akceptację warunków korzystania ze Strony Fundacji. Fundacja jako
administrator danych osobowych jest również upoważniona do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów Ustawy, w celu realizacji działalności Fundacji i
bieżącej poprawy jakości treści dostępnych na Stronie Fundacji i przeprowadzenia badań
statystycznych.
4) Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w zakresie zawartym w odpowiednim
formularzu dostępnym na stronie, obejmującym w szczególności:


imię



nazwisko



adres e-mail



numer rachunku bankowego (w przypadku wyboru opcji polecenia zapłaty)

5) Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach działalności Fundacji ma
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania, zmieniania, a także
żądania ich usunięcia. W tym celu możliwy jest kontakt z Fundacją za pośrednictwem
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adresu e-mail: info@drclown.pl
6) W przypadku podania przez użytkownika w toku korzystania ze Strony Fundacji danych
osobowych dotyczących innej osoby, użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody
osoby, której dane dotyczą. Użytkownik jest zobowiązany poinformować osobę, której
dane dotyczą o ich przetwarzaniu oraz o prawie dostępu do swoich danych, ich
poprawiania, zmieniania, aktualizowania oraz możliwości żądania ich usunięcia.

4. Pliki „Cookies”
1) W celu osiągnięcia pełnych funkcjonalności dostępnych na Stronie Fundacji może okazać
się konieczne uruchomienie przez użytkownika w przeglądarce internetowej obsługi
protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi protokołu Java, Java Script, Flash
oraz mechanizmu "Cookies".
2) Uruchomienie przez użytkownika protokołów, o których mowa w ust. 1 powyżej wiąże się
z możliwością zbierania danych o użytkowniku, innych niż dane osobowe.

3) Dane inne niż dane osobowe, są zbierane za pośrednictwem mechanizmów związanych
z funkcjonowaniem przeglądarki internetowej i mechanizmów internetowych, określanych
jako "pliki cookies", które są przetwarzane wyłącznie w celu poprawy jakości informacji
dostępnych na Stronie Fundacji i w celach statystycznych.

5. Postanowienia końcowe
1) Fundacja w toku przetwarzania danych osobowych dokłada należytej staranności w celu
zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa związanego z przetwarzaniem
danych osobowych.
2) Dokument opisujący zasady polityki prywatności jest w każdym czasie dostępny na
Stronie Fundacji w zakładce „Polityka prywatności” pod bezpośrednim adresem:
www.drclown.pl/images/dokumenty/polityka_prywatnosci.pdf
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