Polityka ochrony prywatności
Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z serwisu pod adresem
merytokraci.pl
1.

2.

PODSTAWOWE INFORMACJE
1.1. Administratorem danych osobowych 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 (dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych
Użytkowników jest Stowarzyszenie Merytokraci.pl z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza
Słowackiego 7/1 (dalej: „Administrator”).
1.2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez biuro@merytokraci.pl, tel. 508 980 117
lub pisząc na adres do korespondencji.
1.3. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym
zakresie i na własną odpowiedzialność.
1.4. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez
Administratora kontaktuj się na adres korespondencyjny Administratora lub za pośrednictwem
adresu e-mail biuro@merytokraci.pl.
1.5. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Państwa identyfikować, na przykład: imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres.
1.6. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”,
mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np.
ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Państwu usługi).
1.7. Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez
Administratora w zakresie ochrony danych osobowych.
1.8. Korzystanie z serwisu oraz innych narzędzi (aplikacje, newsletter), możliwe jest jedynie po
zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i regulaminów.
1.9. Klikając w linki możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które należą
do innych podmiotów i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub
bezpośrednią 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 lub aplikacji.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
2.1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
2.1.1. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych;
2.1.2. przekazywanie informacji o działaniach stowarzyszenia;
2.1.3. rekrutacja wolontariuszy;
2.1.4. prowadzenie statystyki i analiz odwiedzin serwisu;
2.1.5. realizacji zobowiązań umownych.

3.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH
Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:
- dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko/nazwiska, PESEL, data urodzenia);
- dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail);
- dane dotyczące realizacji umowy o wolontariat;
- inne dane osobowe, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
- Adres IP.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy o wolontariat i realizacji przez Administratora
ustawowych obowiązków.
W przypadku konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaniecie Państwo
o tym poinformowani.
4.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO);
- w celu nawiązania i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO);
- w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c
RODO);
- w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, np. przesłania informacji o działalności
stowarzyszenia, dochodzenie roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH
5.1. Administrator może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami
usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam 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 Administratora), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz
niniejszej Polityki ochrony prywatności;
5.2. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym
wspierającym Administratora w walce z oszustwami i nadużyciami w portalach, w tym w związku
z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem
innych ewentualnych naruszeń.
5.3. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują
konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom
badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników,
poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez platformy lub wymienione
podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść
społeczną.

5.4. Użytkownicy, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Administratora danych
osobowych innych Użytkowników, są zobowiązani spełnić wobec Użytkowników wszelkie
obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację
przysługujących im uprawnień RODO.
6.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
6.1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7.

REALIZACJA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH NA PODSTAWIE RODO

Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia stosunku
osobowych
prawnego, wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym
upływa termin przedawnienia. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa
postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony
od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania
dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych
na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT, firmy archiwizujące i
wykonawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora,
c) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
d) podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa
procesowego np. kancelarie prawne,
podmioty, do których przekazanie danych jest konieczne dla wykonania
określonej czynności w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa
nałożonymi na Administratora.
Prawa przysługujące osobie, • Prawo dostępu do treści dotyczących Państwa danych osobowych (w
której dane osobowe są
granicach art. 15 RODO);
przetwarzane przez
• Prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia dotyczących Państwa
Administratora, związane z
danych osobowych (w granicach art. 16 RODO);
przetwarzaniem danych
• Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa
danych osobowych (w granicach art. 18 RODO);
• Prawo do żądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych (w
granicach art. 17 RODO);
• Prawo do przenoszenia danych osobowych (w granicach art. 20 RODO);
• Prawo do sprzeciwu (w granicach art. 21 RODO);
• Prawo do cofnięcia zgody.

Prawo wniesienia skargi

Informacja dodatkowa

8.

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
W celu realizacji praw należy kontaktować się poprzez adres mail
biuro@merytokraci.pl.

BEZPIECZEŃSTWO
8.1. Wszystkie zbierane przez Administratora 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.

9.

POLITYKA COOKIES
9.1. Administrator stosuje mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu:
„cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”) (dalej: „cookies”).
9.2. Cookies są one stosowane w celu lepszego dostosowania portali do potrzeb Użytkowników.
9.3. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do
identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z portalu. Za ich pomocą
dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności
Użytkowników i sposobie wykorzystania portalu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług
do preferencji Użytkownika.
9.4. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku
twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki).
Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w
trakcie ponownego odwiedzania Serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują
się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku
urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”,
umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.
9.5. Administrator informuje, że podmioty trzeci w celu wyświetlania reklam w portalach mogą
umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”.
9.6. Administrator korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o
aktywności Użytkowników. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje
pliki „cookies”.
9.7. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania
plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług
świadczonych za pośrednictwem portalu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez
Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej,
programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z
którego korzysta Użytkownik.

9.8. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów
internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego
zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa
umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w
preferowany przez Użytkownika sposób.
Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami
„cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki
skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z portalu oznacza zgodę
Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.
9.9. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji
przeglądarek internetowych.
9.10. W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies”
Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na
adres e-mail: biuro@merytokraci.pl.
9.11. Pliki „cookies” umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak
efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom
reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować
Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w portalu oraz sposobu interakcji
Użytkownika z treściami dostępnymi w portalu.
9.12. Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom
marketingowym. Pliki te pozwalają nam zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być
zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. Użytkownikom mogą
być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach.
9.13. Dane o aktywności Użytkowników na portalach mogą być udostępniane naszym partnerom
marketingowym. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy
wyświetlane w oparciu o aktywność w portalach.
9.14. Portale wykorzystują także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. „retargetowaniu”.
Umożliwia to naszym partnerom wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze
stronami niepowiązanymi z portalami.
9.15. Marketing behawioralny prowadzony w ramach portali nie wiąże się ze zbieraniem danych
osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na
przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby.
9.16. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w portalu z wykorzystaniem
marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam,
a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika.

