POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej „FORCE” z
siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35a, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000453562 (dalej
zwana również: „Fundacją”), która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) oraz ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
2. Fundacja przetwarza dane osobowe w celach związanych ze zgłoszeniami spamu (zgłoszeniami otrzymywania
niezamówionych informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną oraz/lub wiadomości wysyłanych w celach
marketingu bezpośredniego) oraz w celach związanych z prowadzeniem serwisu force.org.pl (również z rejestracją w
tym serwisie), a także w innych celach, jeżeli użytkownik wyraził na nie wyraźną zgodę i są one zgodne z zadaniami
statutowymi Fundacji.
3. Fundacja zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień
wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do
własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach
określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. Fundacja gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i przyjętymi standardami.
§ 2.
Przekazywanie informacji
1. Fundacja zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Fundacja
udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, względnie podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania
przez Fundację usługi – przyjęcia zgłoszenia spamu.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności
serwisu force.org.pl. Każdy z Użytkowników tego serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie
w/w informacji od Fundacji.
3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe
oraz/lub wiadomości wysyłane w celach marketingu bezpośredniego zgodnie z przepisami ustawy prawo
telekomunikacyjne mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z treścią art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004
r. prawo telekomunikacyjne.
4. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres abuse@force.org.pl.
§ 3.
Dane osobowe
1. W celu realizacji zadań statutowych oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę Fundacja zbiera w
swoim serwisie następujące dane osobowe użytkowników:
a) imię
b) nazwisko
c) adres e-mail
d) numer telefonu

e) adres siedziby
f) numer NIP
2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania
oraz żądania ich usunięcia za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na www.force.org.pl.
3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie
tych danych.
§ 4.
Warunki techniczne
1. Fundacja przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania serwisu do potrzeb
użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w naszej polityce cookies, dostępnej pod
adresem https://force.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/POLITYKA-COOKIES-Fundacja-FORCE-2017.pdf
2. W celu zabezpieczenia danych użytkowników, Fundacja stosuje zabezpieczenia w stopniu wysokim zgodnie z
rozporządzeniem 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)
§ 5.
Zmiany polityki prywatności
1. Fundacja zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu.
3. Jeżeli użytkownik korzystał będzie z serwisu po dacie wprowadzenia zmian zgodnie z ust.1 oznaczało to będzie, że
akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy
na adres admin@force.org.pl.

