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 Państwa zapewnić, 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@eko-unia.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 IP, źródło wejścia na stronę, parametry czasowe
połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki. Osoby korzystające z
newslettera powierzają nam również swój adres poczty elektronicznej.
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 Fundacja EkoRozwoju we Wrocłaiwu,
który 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.

UDZIAŁ W KONSULTACJACH
1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Wśród danych osobowych, które przetwarzamy w związku z możliwością
brania udziału w konsultacjach przez naszych użytkowników znajdują się
następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, miejscowość
zamieszkiwania, szkoła lub organizacja
2. W jakim celu i na jakiej podstawie?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na
przetwarzanie podanych danych osobowych, wyrażona w trakcie rejestracji (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
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 Fundacja EkoRozwoju we Wrocławiu –
własciciel serwera eko.org.pl, który 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.
Twoje dane są przekazywane organom odpowiedzialnymi za dane konsultacje
społeczne, którzy są odbiorcami w świetle prawa.

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 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
7. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych zgodnie z
art. 21 RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Prawo wycofania uwag
Do momentu zamknięcia konsultacji społecznych możliwe jest wycofanie
złożonych uwag i swojego podpisu pod nimi. Odbywa się to po wcześniejszym
wysłaniu maila z prośbą na adres info@eko-unia.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. Jednak pliki cookies mogą być
używane przez serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np. multimedia. Z
uwagi na ograniczenia techniczne nie mamy możliwości zidentyfikowania
naszych użytkowników na podstawie plików cookies i adresów IP, i nie
gromadzimy danych w celu takiej identyfikacji.
W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, a nawet je całkowicie zablokować. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i
ochrony danych, ale jednocześnie może utrudnić, a nawet uniemożliwiać
korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu!
Zespół Eko-Unia, info@eko-unia.org.pl

