POLITYKA PRYWATNOŚCI
(zwana dalej: „Polityką”)

§ 1.
Administrator Danych osobowych i cele przetwarzania
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 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 zwane: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1000 – dalej zwanej: „UODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 – dalej zwanej „USDE” )).
2. Fundacja przetwarza dane osobowe w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:
- w celach marketingowych, w szczególności w celu przesłania newslettera,
- w celu możliwości skontaktowania się Fundacji, za pośrednictwem np. poczty elektronicznej lub telefonu, z
użytkownikiem, w szczególności w celu otrzymania porady dotyczącej otrzymywania spamu lub niezamówionych
informacji handlowych, zapisów (rejestracji) na szkolenia,
- w celu kontaktowania się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms oraz poprzez
otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Fundację (to znaczy przez wykorzystanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących),
- w celu wzięcia udziału w szkoleniu
Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) a w
przypadku zawarcia umowy szkoleniowej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Podane przez o użytkownika dane dotyczące imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu mogą być
przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia oraz egzekucji roszczeń.
Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu
przed sądami i innymi organami państwowymi.

§ 2.
Udostępnianie danych
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 oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez
użytkownika zgód.
2. 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 RODO, UODO oraz ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 – dalej zwana: „PRTL”) mogą być
przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 USDEoraz zgodnie z treścią art. 172PRTL. .
3. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres abuse@force.org.pl.

§ 3.
Przetwarzanie danych osobowych
1. W celach o których mowa w § 1 ust. 2 Polityki Fundacja zbiera w swoim serwisie następujące dane osobowe
użytkowników:
a) imię
b) nazwisko
c) adres e-mail
d) numer telefonu
2. Fundacja gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
3. Fundacja zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień
wynikających z RODO oraz UODO, w szczególności:
- prawo dostępu do własnych danych – możliwość uzyskania potwierdzenia, czy Fundacja przetwarza dane osoby, a w
przypadku odpowiedzi twierdzącej możliwość uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania
informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o
prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych , o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o
zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
- prawo do sprostowania danych – obejmuje również prawo do uzupełnienia i aktualizacji danych;
- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w szczególności w sytuacji, gdy użytkownik wycofał
określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o ich zgodę, dane osobowe przestały
być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, użytkownik wniósł skuteczny
sprzeciw wobec wykorzystywania danych lub jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w szczególności, gdy użytkownik kwestonuje prawidłowość swoich
danych osobowych, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda on
ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały
pozyskane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne mu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo gdy
użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji są nadrzędne wobec sprzeciwu osoby, której dotyczą;
- prawo do przenoszenia danych w oparciu o które, użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które
przekazał Fundacji, a następnie przesłać je do innego wybranego przez siebie administratora danych osobowych lub
żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Fundację bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to
technicznie możliwe; dane osobowe zostaną przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,
nadającym się do odczytu maszynowego;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych na mocy art. 21 RODO.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody, w dowolnym momencie ma on
prawo ją wycofać, niemniej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji.
Uniemożliwi jednak m.in. możliwość kontaktu Fundacji z użytkownikiem.
Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna że jego prawa do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone.
4. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt za
pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na www.force.org.pl.

5. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe lub w
celu możliwości skontaktowania się z użytkownikiem będą one przetwarzane przez okres prowadzenia działalności
przez Fundację, a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia przez użytkownika oświadczenia w tym
przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło
wycofanie zgody tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych oraz niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.
W przypadku zawarcia umowy szkoleniowej, dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania tej umowy oraz
po jej zakończeniu do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji, polegający na ustaleniu, dochodzeniu
i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
państwowymi, przetwarzane będą do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń.
6. Dane użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 RODO.

§ 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/2018/08/polityka-cookies-fundacja-force-2018.pdf
2. W celu ochrony praw oraz zabezpieczenia danych użytkowników, Fundacja wdraża odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, w szczególności z RODO.
§ 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 się na oficjalnej stronie internetowej
Fundacji: www.force.org.pl .
3. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących użytkownikom zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

