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INFORMACJE WSTĘPNE 

Szanując prawo, w tym prawo do prywatności osób, które powierzyły swoje dane osobowe Stowarzyszeniu Zdrowa 

Praca (dalej takze: Stowarzyszenie,  my), w tym beneficjentów naszych działań statutowych, naszych 

współpracowników, w tym wolontariuszy,, kontrahentów i ich pracowników oraz innych osób, które z 

jakichkolwiek względów pzostają z nami w kontakcie w związku z prowadzoną prze nas działalnością statutową. W 

związku z tym  deklarujemy, że przetwarzamy pozyskane dane zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami 

prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. W szczególności oświadczamy, że przetwarzamy 

dane wyłącznie w zakresie niezbędnym, związanym bezpośrednio z naszą działalnością statutową, która w całości 

stanowi działalność pożytku publicznego i mieści się w sferze zadań publicznych. 

Poniżej przedstawiamy obowiązujące w naszej organizacji zasady świadczenia usług drogą elektroniczną określone 

zgodnie z postanowieniami  Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 344, dalej  „Ustawa”) oraz ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). 

DEFINICJE 

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć następująco: 

1. Ustawa ŚUDE - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 344.), 

2. Ustawa PPW –  Ustawa o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1327, z późn. zm.). 

3. RODO - 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 

4. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, 

zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci 

telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu 

prawa telekomunikacyjnego, 

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie 

danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej 

obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa 

telekomunikacyjnego, 

6. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i 

współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość 

przy wykorzystaniu transmisji  danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę 

elektroniczną, 

7. Usługodawca lub Administrator – Stowarzyszenie Zdrowa Praca, adres siedziby zgodny z aktualnym stanem 

KRS nr 0000294340. 

8. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług 

będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który 

zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi 

świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych. 



9. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach 

technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem. 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności takie jak: 

a. Platforma badawcza 

b. Platforma e-learningowa 

c. Sklep internetowy 

d. Formularz kontaktowy 

  

2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW 

lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków 

regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 

3. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie 

usług drogą elektroniczną.  

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW 

1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty 

zawarcia umowy lub 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania na stronach WWW Usługodawcy. 

2. Informacje statutowe uważa się za zamówione, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takich 

informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu 

identyfikujący go adres elektroniczny. 

3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji bądź zmodyfikować swoje ustawienia 

za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

4. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną w tym zakresie. 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę. 

2. W związku ze świadczeniem usług, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, zgodnie z Polityką 

prywatności i stosować pliki cookie, zgodnie z Polityką plików cookie. 

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz 

nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści: 

a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych 

podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

b. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, 

mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i 

przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac. 

6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, 

Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego 

powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i 

stabilności systemu teleinformatycznego. 

7. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która 

obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez 



Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko  w przypadku, w którym  

informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla 

prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać 

ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa. 

8. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy 

przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego 

wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy. 

9. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do 

informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 5-6 Ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą 

elektroniczną informator. 

10. Korzystanie z usług dostarczanych przez Usługodawcę wymaga stabilnego połączenia z siecią Internet oraz 

dostępu do aktualnej wersji przeglądarki internetowej. Usługodawca informuje, że poprawność działania systemu 

testowana jest przy użyciu najpopularniejszych  przeglądarek, tj.  Firefox, Chrome oraz Edge, w związku z czym 

rekomenduje używanie tych właśnie przeglądarek..  

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu: 

a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz 

Usługobiorcy, 

b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia. 

2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być 

wykonana. 

4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej 

przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. 

5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie 

nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach 

opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych, jest Stowarzyszenie Zdrowa Praca z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87 (kod pocztowy: 

00-844). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami mailowo 

pod adresem: zdrowapraca@zdrowapraca.org. 

Jednocześnie w przypadku działań ststutowych trealizowanych w formie wspólpracy z innymi podmiotami, jak 

prowadzenie profili Stowarzyszenia w serwisach facebook.com oraz siepomaga.pl, dane są wspóladministrowane 

przez Stowarzyszenie oraz odpowiednio Facebook i, Fundację Siepomaga. Warunki administrowania przez te 

podmioty dostępne san a ich stronach internetowych. 

POZYSKANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA 

Stowarzyszenie Zdrowa Praca działa na rzecz realizacji powszechnego prawa do bhp, ochrony zdrowia 

pracujacych, w szczególności przed nadmiernym stresem i innymi zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu 

pracy, w tym mobbingiem. Realizując swoje cele statutowe, przetwarzamy dane osobowe odbiorców działań 

statutowych, partnerów, wspólpracowników , w tym wolontariuszy, jak również konbtrahentów I ich pracowników 

oraz innych osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia  - korespondujących z nami  lub promujących 

nasze działania. Dane te mogą być  zebrane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pozyskane w inny 

sposób  w związku z naszą działalnością statutową, w tym ze źródeł publicznie dostępnych, jak KRS , BIP lub inne 
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publicznie dostepne serwisy internetowe lub też od podmiotów współpracujących przy wykonywaniu naszej 

działalności statutowej, tj. organizacji społecznych, związków zawodowych, pracodawców i zrzeszeń 

pracodawców, przedstawicieli środowisk naukowych, organów administracji rządowej i samorządowej, instytucji, 

instytutów badawczych i naukowych, innych stowarzyszeń, fundacji i federacji krajowych i zagranicznych.  

Zależnie od relacji ze Stowarzyszeniem, dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach i 

przez różne okresy. Mianowicie: 

Osoby korzystające z działalności statutowej, w tym dziennikarze 

Grupa ta obejmuje wszystkie osoby korzystają z usług Stowarzyszenia  świadczonych drogą elektroniczną (tj. 

badania on-line,, szkolenia on-line, strony www, serwisy społeczności we, inne elektroniczne kanały informacyjne, 

w tym pozafinansowe działania pomocowe realizowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) 

lub w formie tradycyjnej (badania, szkolenia, warsztaty,  spotkania, korespondencja tradycyjna zawierająca 

działania informacyjne lub pozafinansowe świadczenia pomocowe ). 

Celem przetwarzania jest w tym przypadku: 

 Dostarczenie usług realizowanych w ramach działań statutowych  Stowarzyszenia w zakresie zgodnym  

z zapotrzebowaniem danej osoby (np. badania profilaktycznego, szkolenia, warsztatu, publikacji, informacji, 

porady, etc.), 

 Działanie w interesie publicznym (rozwój wiedzy poprzez badania i publikacje naukowe, informowanie 

opinii publicznej oraz inne aktywności realizowane w interesie zdrowia publicznego), 

 Promocja działalności statutowej Stowarzyszenia,, w tym działania mające na celu pozyskanie uczestników 

badań, szkoleń, konferencji, użytkowników stron www, obserwatorów profili społecznościowych i innych 

działań statutowych, a także utrzymywanie kontaktów z prasą. 

 Wykonanie umowy z grantodawcą lub podmiotem zlecającym wykonanie zadania publicznego, 

 Realizacja rozliczeń, jeżeli osoba korzysta z  działalności statutowej odpłatnej, lub korzysta z działań 

pomocowych rzeczowych lub finansowych, 

 Wykonanie obowiązków prawnych, w tym sprawozdawczych,  ciążących na Stowarzyszeniu. 

Podstawy prawne przetwarzania i okresy przechowywania danych są w tym przypadku następujące: 

W odniesieniu do danych zwykłych, odpowiednio: 

 art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie na podstawie umowy), w tym zawartej na podstawie Regulaminu 

ŚUDE ) – dane przetwarzane są przez okres wynikający z umowy; 

 art. 6 ust 1 lit. C RODO (przetwarzanie na podstawie przepisów prawa) w zakresie w jakim 

Stowarzyszenie jest prawnie zobowiązane sprawozdawać swoją działalność statutową lub archiwizować 

dane) -  przez okres wynikający z przepisów; 

 art. 6 ust 1 lit  e RODO w związku z art. 3 ust 1 i 2 oraz art. 4 Ustawy PPW (przetwarzanie w celu realizacji 

zadania publicznego), tj. w związku z wykonywaniem działalności Stowarzyszenia w formie pomocy 

społecznej, pomocy prawnej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia,  działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych lub w innych odnośnych formach wymienionych w art. 4 ustawy PPW  - przez okres 

niezbędny do realizacji zadania publicznego lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane 

dotyczą, zgodnie z  art. 21 RODO; 

 art. 6 ust 1 lit f RODO  (prawnie uzasadniony interes administratora), związany z prawem do dochodzenia i 

obrony roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji w ramach systemów informatycznych oraz 

prawa do rozwijania i promocji działalności statutowej – przez okres niezbędny do obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami mogącymi wynikać z umowy  lub realizacji zadania publicznego (co do zasady 6 

lat od zakończenia umowy lub zakończenia zadania publicznego) a w przypadku przetwarzania do celów 

promocji działalności statutowej przez okres prowadzenia tej działalności lub do momentu wyrażenia 

sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z  art. 21 RODO. 

W odniesieniu do danych szczególnych kategorii, w szczególności danych o stanie zdrowia, odpowiednio: 



 art. 9 ust 2 lut d RODO (przetwarzania w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem 

odpowiednich zabezpieczeń przez stowarzyszenie, które dotyczy członków lub byłych członków tego 

podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami, których dane osobowe nie 

są ujawniane poza stowarzyszeniem bez zgody osób, których dane dotyczą) – dane przetwarzane będą przez 

okres prowadzenia określonej działalności  statutowej, w związku z którą dane zostały udostępnione lub do 

momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z  art. 21 RODO; 

 Art. 8 ust 2 lit. g RODO w związku z art. 3 ust 1 i 2 oraz art. 4 Ustawy PPW (przetwarzanie ze względów 

związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 

które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują 

odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;) w 

związku z wykonywaniem przez Stowarzyszenie działalności  w sferze zadań publicznych zgodnie z PPW -  

przez okres realizowania zadania publicznego lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane 

dotyczą, zgodnie z  art. 21 RODO; 

 Art. 9 ust 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust 1 i 2 oraz art. 4 Ustawy PPW oraz w związku z art. 14 Ustawy o 

zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2019.1026 t.j.) lub art. 40 Ustawy o 

zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2022.1731 t.j.) lub art. 50 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz.U.2020.685 t.j.) (przetwarzanie do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia 

opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki 

zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego 

lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których 

mowa w art. 9 ust. 3 RODO;) -  przez okresy uzasadnione celem, nie dłużej niż zakreślone w przepisach 

regulujących przechowywanie danych medycznych (zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

praw pacjenta Dz.U.2022.1876 t.j. , co do zasady okres ten wynosi 20 lat od ostatniego wpisu) lub do 

momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z  art. 21 RODO; 

 Art. 9 ust 2 lit j RODO w związku z art. 3 ust 1 i 2 oraz art. 4 Ustawy PPW (przetwarzanie do celów 

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub do celów statystycznych zgodnie z 

art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne 

do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne 

środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.) w związku z prowadzeniem 

prze stowarzyszenie działalności w sferze zadań publicznych, w tym badań naukowych, również w planach 

podłużnych. -  przez okres prowadzenia działalności badawczej,  w przypadku badań  z obszaru profilaktyki 

zdrowotnej nie dłużej niż 20 lat od ostatniej fali badania, w której osoba brała udział lub do momentu 

wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z  art. 21 RODO. 

Niezależnie od powyższych podstaw prawnych przetwarzania danych wrażliwych, w przypadku badań dotyczących 

stanu zdrowia  ze względów etycznych uzyskujemy także zgody na udział w badaniach, stosownie do wymogów 

Deklaracji Helsińskiej i Kodeksu etycznego psychologa , co skutkuje także prawem do przetwarzania na podstawie 

zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust 2 lit a RODO). Z przetwarzania na podstawie zgody korzystamy jedynie 

wówczas, gdy nie zachodzą inne, wymienione wyżej  przesłanki legalizujące przetwarzanie. Jeśli przetwarzanie 

następuje wyłącznie na podstawie zgody, dane przetwarza się jedynie w zakresie udzielonej zgody i do czasu jej 

cofnięcia. 

Kontrahenci, współpracownicy, darczyńcy, wolontariusze, członkowie 

Grupa ta obejmuje wszystkie osoby, które pomagają nam realizować cele statutowe, wspierając naszą działalność, 

pracując dla nas odpłatnie lub nieodpłatnie,, niezależnie od rodzaju zawartej umowy, a także darczyńców, 

wolontariuszy i członków Stowarzyszenia.  

Celem przetwarzania jest w tym przypadku: 

https://psych.org.pl/fileadmin/user-files/O_PTP/NOWY_KODEKS_PTP.pdf
https://psych.org.pl/fileadmin/user-files/O_PTP/NOWY_KODEKS_PTP.pdf
https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585807090_deklaracja-helsinska-przyjeta-na-64-zo-wma-pazdziernik-2013-pelny-tekst.pdf
https://psych.org.pl/fileadmin/user-files/O_PTP/NOWY_KODEKS_PTP.pdf


 Zawarcie i wykonanie umowy  z kontrahentem lub współpracownikiem lub wolontariuszem, lub  

grantodawcą lub podmiotem zlecającym wykonanie zadania publicznego, a także członkiem  

 Czynności zmierzające do zawarcia umowy, 

 Realizacja rozliczeń oraz ustalenie i ewentualne dochodzenie innych roszczeń z umów, 

 Wykonanie obowiązków prawnych, w tym sprawozdawczych,  ciążących na Stowarzyszeniu.  

 Realizacja i promocja działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym utrzymywanie kontaktów, rozbudowa 

bazy członkowskiej, pozyskiwanie współpracowników, darczyńców, sponsorów, grantodawców, 

wolontariuszy i innych podmiotów wspierających lub mogących wspierać realizację działań statutowych 

 Dokumentowanie działalności statutowej (archiwalia).  

 

Podstawy prawne przetwarzania i okresy przechowywania danych są w tym przypadku następujące: 

W odniesieniu do danych zwykłych, odpowiednio: 

 art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie na podstawie umowy, w tym zawartej na podstawie Regulaminu 

ŚUDE ) – dane przetwarzane są przez okres wynikający z umowy; 

 art. 6 ust 1 lit. c RODO (przetwarzanie na podstawie przepisów prawa w zakresie w jakim Stowarzyszenie 

jest prawnie zobowiązane ujawniać dane w Krajowym Rejestrze Sądowym, sprawozdawać swoją 

działalność statutową lub archiwizować dane) -  przez okres wynikający z przepisów; 

 art. 6 ust 1 lit  e RODO w związku z art. 3 ust 1 i 2 oraz art. 4 Ustawy PPW (przetwarzanie w celu realizacji 

zadania publicznego, tj. wykonywania działalności Stowarzyszenia w formie pomocy społecznej, pomocy 

prawnej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia,  działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych lub w innych odnośnych formach wymienionych w art. 4 ustawy PPW), - przez okres 

niezbędny do realizacji zadania publicznego lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane 

dotyczą, zgodnie z  art. 21 RODO; 

 art. 6 ust 1 lit f RODO  (prawnie uzasadniony interes administratora), związany z prawem do dochodzenia i 

obrony roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji w ramach systemów informatycznych oraz 

prawa do rozwijania i promocji działalności statutowej – przez okres niezbędny do obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami mogącymi wynikać z umowy  lub realizacji zadania publicznego (co do zasady 6 

lat od zakończenia umowy lub zakończenia zadania publicznego) a w przypadku przetwarzania do celów 

promocji działalności statutowej przez okres prowadzenia tej działalności lub do momentu wyrażenia 

sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z  art. 21 RODO. 

ODBIORCY DANYCH 

W związku z prowadzoną działalnością  Stowarzyszenie może ujawniać niezbędne dane osobowe następującym 

podmiotom: 

 osobom realizującym w imieniu Stowarzyszenia działania statutowe, w tym trenerom lub wykładowcom 

prowadzacym szkolenia, osobom obsługujacym recepcję wydarzeń, w tym także wolontariuszom; 

 podmiotom wspierającym Stowarzyszenie  w prowadzonej działalności w szczególności: dostawcom 

zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność,  podmiotowi świadczącemu 

usługi księgowe, audytorom, kancelariom prawnym lub innym podmiotom, którym zlecamy wykonanie 

konkretnych czynności, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy o powierzeniu 

przetwarzania i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami; 

 dostawcom usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz 

bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń oraz operatorom usług pocztowych w rozumieniu 

ustawy Prawo pocztowe (Dz.U.2022.896 t.j.); 

 organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

Dane są ujawniane z zachowaniem proporcjonalności do celu, tzn. okreslone osoby otrzymują tylko takie dane jakie 

sa konieczne z perspektywy celu, dla jakiego dane sa przekazywane.   

Co do zasady nie  przekazujemy danych do państw trzecich, zpoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do 

ewentualnego przekazywanie może  jednak wyjatkowo dojść w kontekście infrastruktury informatycznej, z której 



korzysta administrator. W takim przypadku przekazanie nastąpi jedynie pod warunkiem zapewnienia właściwych, 

wskazanych w RODO zabezpieczeń. 

 

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wymienionych wyżej 

celów, w szczególności uniemożliwi udział w badaniu, szkoleniu, otrzymanie informacji lub porady)  

 

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych,  

 sprostowania swoich danych osobowych,  

 żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile 

okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, 

 sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa 

– oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

 przenoszenia swoich danych osobowych,  

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, gdy stanowi ona podstawę 

przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO,), przy czym nie ma to wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. 

 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, 

osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES 

Cookies to niewielkie  pliki, których wykorzystywanie wiąze się z dostarczczaniem tresci I usług bz wykorzystaniem 

stron I serwisów internetowych . Umieszczane są one w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik odwiedza 

stronę internetową. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, domyślnie 

dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.  

Użytkownicy naszych serwisów internetowych mogą w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień 

dotyczących plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby: 

 zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, lub 

 zostać poinformowanym o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu użytkownika serwisu. 

Zablokowanie przez Użytkownika plików cookies w ustawieniach przeglądarki nie wpływa na dostęp do 

zasadniczych treści stron www, ale może wpływac na ograniczenie funkcjonalności niektórych serwisów 

Stowarzyszenia, w szczególności laboratorium badawczego on-line. 

Nasze serwisy korzystają również  z Google Analytics w celu pozyskania anonimowych  danych statystycznych 

dotyczących strony. Szczegóły dotyczące wykorzystania tych danych można znaleźć w polityce prywatności 

Google Analytics.  

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies zależą od przeglądarki internetowej, z 

której korzysta użytkownik I są dostępne  w ustawieniach tej przeglądarki. 

 

INFORMACJE KOŃCOWE 

Niniejszy document może podlegać okresowym aktualizacjom. Adres publikacyjny pozostaje kazdorazowo bez 

zmian. 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

