Polityka prywatności
25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony
danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, „RODO”) w związku z czym
chcielibyśmy zapewnić Cię, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są
bezpieczne oraz poinformować o przysługujących Państwu uprawnieniach.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Ekologiczne EkoUnia z siedzibą we Wrocławiu (dalej: My). Możesz się z nami skontaktować w
następujący sposób:
•
•

listownie na adres: ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław
przez e-mail: info-ekounia@eko.org.pl

Na tej stronie znajdziesz informacje o podstawach prawnych przetwarzania
danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o
prawach z tym związanych.
Zasady przetwarzania danych
Zbieramy dane osobowe w związku z naszymi aktywnościami na stronie www –
zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania,
minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.
Zbieramy dane osobowe w ograniczonym zakresie, w konkretnych, wyraźnych i
prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z
tymi celami.
Z uwagi na to, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy
RODO przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne,
i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
- stosowanie standardowych
Europejską;

klauzul umownych wydanych przez Komisję

- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy
organ nadzorczy;
- w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami
uczestniczącymi
w
programie
Tarcza
Prywatności
(Privacy
Shield),
zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
Polityka prywatności w przypadku zmiany stanu prawnego bądź faktycznego,
będzie aktualizowana.
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO przekazujemy
szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Stowarzyszenie
danych osobowych, następujących kategorii osób:

UŻYTKOWNICY STRONY WWW
1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Wśród danych osobowych, które przetwarzamy w związku z wizytami
użytkowników na naszej stronie znajdują się dane techniczne urządzenia
końcowego użytkownika takie jak m.in. adres IP, źródło wejścia na stronę,
czas połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki.
2. W jakim celu i na jakiej podstawie?
Powyższe dane osobowe są przez Nas przetwarzane w celu:




dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną
przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich
preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych
usług;
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

3. Jak długo?
Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu zakończenia przez Nas
prowadzenia strony.
4. Odbiorcy danych
Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek. Podmiotem, który przetwarza
dane zbierane przez naszą stronę jest właściciel serwera nazwa.pl firma NETART z siedzibą w Wieliczce, która robi to wyłącznie na podstawie zawartej z
nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, co oznacza, że dane
zostaną usunięte na nasze żądanie także przez ten podmiot.
5. Twoje Prawa
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art.
16 RODO;
3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17
RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie

istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich
przetwarzania;
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
zgodnie z art. 18 RODO;
5. prawo do przeniesienia Twoich danych zgodnie z art. 20 RODO,
6. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych zgodnie z
art. 21 RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

UŻYTKOWNICY KONT SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Na naszej stronie internetowej używamy przycisków wtyczek mediów
społecznościowych: Facebook i Twitter.
Wtyczka Facebooka
Na stronie https://eko-unia.org.pl/petycje/ wykorzystujemy wtyczkę
„Facebook-Button“ udostępnianą przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Poprzez wtyczkę użytkownik może
poinformować znajomych, czy podoba się mu nasz portal. Mogą Państwo
także polecić lub udostępnić daną treść, np. wpis na stronie, za pomocą
wtyczki umiejscowionej przy każdym wpisie na stronie. Wtyczkę użytkownik
rozpoznaje po logo Facebooka, widniejącym w górnym prawym rogu strony.
Dane osobowe mogą być przeniesione przez tę wtyczkę do Facebooka, jeśli są
Państwo tam już zalogowani i klikną w umieszczony na stronie przycisk.
Klikając w przycisk, dane osobowe są przesyłane do Facebooka w takim
stopniu, jakby użytkownik naszej strony sam odwiedzał portal
społecznościowy. Przekazanie danych następuje również w sytuacji, gdy
Państwo nie są zarejestrowanym użytkownikiem Facebooka i klikną znajdujący
się na naszej stronie odnośnik. W takim wypadku Facebook nie zyskuje jednak
uprawnień, by bezpośrednio przypisać osobiste odniesienie, np. do Twojego
adresu IP. Nastąpić mogłoby to wyłącznie dzięki informacjom od Twojego
dostawcy Internetu.
W konkretnych przypadkach zostaną przekazane następujące informacje:
 adres IP;
 Twój identyfikator użytkownika, w przypadku bycia zarejestrowanym i
zalogowanym na Facebooku;
 data i godzina odwiedzin;






używana wersja przeglądarki, system operacyjny i rozdzielczość ekranu;
pochodzenie odwiedzającego (referer), jeżeli trafił on na stronę poprzez
link odsyłający;
zainstalowane wtyczki typu Flash lub Adobe Reader;
adres URL naszej strony ze zintegrowaną wtyczką.

Dla zarejestrowanych użytkowników Facebooka: dodatkowe regulacje
dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informacje o celowości
zastosowania przekazywanych danych znajdują się również w niniejszej
Polityce prywatności.
Wtyczka Twittera
Poprzez przycisk „Twitter“, do usługi mikroblogowania amerykańskiego
przedsiębiorstwa Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA
94107), przeglądarka użytkownika nawiązuje po kliknięciu bezpośrednie
połączenie z serwerami Twittera. Przycisk Twitter można znaleźć w górnym
prawym rogu strony. Po kliknięciu Twitter otrzymuje informacje o
odwiedzinach konkretnego portalu. Nawet jeśli nie są Państwo zalogowani,
Twitter w razie potrzeby może pobierać i gromadzić dane użytkowania.
Warunkiem dla dokonania tego jest aktywacja przycisku Twitter poprzez
kliknięcie go na naszej stronie. W dalszej kolejności, poprzez otwarte okno
dialogowe Twitter, mogą Państwo utworzyć tzw. tweeta, a następnie
udostępnić go. Informacje te zostaną wyświetlone profilu użytkownika portalu
Twitter. Więcej informacji na temat pobierania, analizy i przetwarzania danych
przez portal Twitter, jak również przysługujących Państwu praw z tym
związanych, znajdują się w Polityce prywatności portalu Twitter:
https://twitter.com/privacy?lang=pl.

PETYCJE
1. Zakres danych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania
W przypadku petycji przetwarzamy Twoje następujące dane imię, nazwisko,
miejsce zamieszkania (miasto), kod pocztowy, adres e-mail są wykorzystywane
jako podpisy pod konkretną petycją i wraz z wyrażoną zgodą są przesyłane do
odbiorcy petycji.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na
przetwarzanie podanych danych osobowych, wyrażona w trakcie wypełniania
formularza petycji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zakres zbieranych danych wynika
natomiast z art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

2. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez rok w celu dalszego
informowania o działaniach związanych z petycją lub do czasu wycofania podpisu.

Po tym momencie zostaną one usunięte zarówno przez Nas, jak i przez wszystkie
podmioty przetwarzające, którym je przekazaliśmy.

3. Odbiorcy danych
Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek, jednak korzystamy przy tym z usługi
hostingu na serwerach należących do nazwa.pl firmy NET-ART Piotr Nowak z
siedzibą w Wieliczce, G Suite i Office 365. Powyższe podmioty przetwarzające
działają na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.
Twoje dane osobowe przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie
Unii Europejskiej i nie przekazujemy ich poza jej granice.
Twoje dane są przekazywane adresatom petycji, którzy są odbiorcami w świetle
prawa.
4. Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16
RODO;
c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17
RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją
podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
zgodnie z art. 18 RODO;
e) prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO. Masz prawo wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym nie ma
to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
f) prawo do przeniesienia Twoich danych zgodnie z art. 20 RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Prawo wycofania podpisu
Do momentu zamknięcia zbierania podpisów pod petycją możliwe jest wycofanie
nawet złożonego i zweryfikowanego podpisu. Odbywa się to po wcześniejszym
wysłaniu maila z prośbą na adres info-ekounia@eko.org.pl
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Cookies
Strona nie używa plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwis internetowy do urządzenia internauty. Pliki cookies mogą być

jednak używane przez serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np.
multimedia.
Operujemy jedynie zmiennymi sesyjnymi serwera, identyfikującymi adres IP
użytkownika by ustalić czy podczas wizyty na stronie wypełnił formularz, lub czy
się zalogował. Ta informacja wygasa po 30 min. nieaktywności użytkownika.
Ze względów technicznych, oraz bieżący, ograniczony do minimum nie mający
cech trwałego gromadzenia danych o użytkowniku, ten sposób identyfikacji nie
narusza prywatności użytkownika, a jednocześnie umożliwia niezbędną
funkcjonalność stronie internetowej.
Użytkownik zatem nie ma wpływu na zmianę tych ustawień, gdyż zależą jedynie
od ustawień serwera.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu info@eko-unia.org.pl

