POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKI COOKIES i INNE NARZĘDZIA
W FUNDACJI „PRACA DLA NIEWIDOMYCH” (FPDN)

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe są traktowane jako poufne
i podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w
szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Jeśli nasza polityka prywatności ulegnie zmianie, poinformujemy o tym osobnym komunikatem na stronie
www.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Praca dla Niewidomych” , ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa
Placówki terenowe Fundacji:
1. Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla
Niewidomych w Stanisławowie
Stanisławowo 9, 09- 210 Drobin
tel.: 24 260 23 46
fax: 24 274 82 28
rzaz@fpdn.org.pl
www.cateringwplocku.pl

2. Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne Zakład
Aktywności Zawodowej w Krzyżewie
Krzyżewo 30, 18-218 Sokoły
tel.: 513 816 376
recepcja@fpdn.org.pl
www.centrumkrzyzewo.pl

Ponadto FPDN jest właścicielem stron internetowych:
http://www.fpdn.org.pl/

Dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Fundacji oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się elektronicznie pod adresem:
e.tetkowska@fpdn.org.pl lub listownie pod adresem Fundacja „Praca dla Niewidomych” ul. Jasna 22, 00-054
Warszawa
W jakich celach FPDN przetwarza dane osobowe?
W FPDN dane osobowe przetwarza w celach:
- nawiązania kontaktów w zakresie współpracy, ukształtowania treści umów zawieranych przez FPDN,
- zapewnienia wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów w tym do rozwiązywania
sporów, rozwiązywania problemów,

- spełnienia obowiązków nałożonych na FPDN przez prawo tj. obowiązków podatkowych, ubezpieczeniowych,
statystycznych
- w celu realizacji celów statutowych FPDN m.in. w zakresie edukacji, przeprowadzania badań, przyznawania
nagród, organizacji konferencji, kongresów:
- w celu kontaktowania się w związku zapytaniem przekazanym za pośrednictwem formularza kontaktowego
na stronie FPDN lub poczty elektronicznej, lub telefonicznie, lub listownie,
- przesyłania informacji handlowych i marketingowych, za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej w
szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem
administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
- na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (m. in. poprzez e-mail, telefon, etc.) i automatycznych
systemów wywołujących w celu prowadzenia za ich pomocą marketingu bezpośredniego
- w celu otrzymywania newslettera FPDN, zawierającego informacje marketingowe i handlowe oraz inne
informacje o działalności Administratora, w tym dotyczące konferencji lub innych wydarzeń organizowanych
przez Administratora,
- dostarczania informacji o działalności FPDN, organizowanych wydarzeniach, oferowanych produktach w
materiałach promocyjnych, stronach internetowych, mediach, mediach społecznościowych.
Ewentualnie inne cele przetwarzania danych osobowych przez FPDN przedstawione będą w odrębnych
klauzulach informacyjnych.
Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?
Dane osobowe w zależności od celu będą przechowywane do chwili, gdy zostanie zrealizowany cel, do którego
zostały zebrane; przechowywane przez okres prowadzenia działalności statutowej FPDN, bądź do czasu
wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
FPDN przetwarza dane osobowe na podstawie:








zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit a) 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 („RODO”)
konieczności wykonania zawartych umów - art. 6 ust. 1 lit b) RODO
konieczności wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa − art. 6 ust. 1 lit f) RODO w
związku z motywem 48 RODO
art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z motywem 47 RODO - uzasadniony interes administratora –
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz prowadzenie marketingu produktów i usług;
art. 6 ust. 1 lit c) RODO - jest to niezbędne wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (cele podatkowe i księgowe);
art. 6 ust. 1 lit f) RODO - uzasadniony interes administratora - dochodzenie roszczeń lub obrona przed
roszczeniami.

Wymóg podania danych
Podanie danych w celu nawiązania kontaktów jest dobrowolne.

Podanie danych w celu zawarcia umowy jest niezbędne w celu prawidłowego zawarcia i wykonania takiej
umowy.
Do jakich odbiorców FPDN przekazuje dane osobowe?
Nie sprzedajemy danych osobowych w celach komercyjnych. Możemy natomiast przekazywać dane innym
podmiotom w celu wykonania umów, przepisów prawa lub zadań statutowych. W szczególności dotyczy to firm
kurierskich, pocztowych, dostawcom usług IT.
Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego
prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np.
dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
FPDN może korzystać z usług podmiotów znajdujących się w Państwach Trzecich, w konsekwencji czego
Użytkownik powinien mieć świadomość możliwego transferu danych osobowych do Państwa Trzeciego lub
Organizacji Międzynarodowej -USA, przy czym dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy
shield stosowany przez odbiorców danych.
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Każda osoba, której dane dotyczą ma:









prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przeniesienia swoich danych,
wycofania zgody na przetwarzanie danych.

PLIKI COOKIES I INNE NARZĘDZIA
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych
przez Użytkownika, przez Fundację „Praca dla Niewidomych” z siedzibą w Warszawie.
1. Definicje:
Administrator – oznacza Fundację „Praca dla Niewidomych”
(FPDN) z siedzibą w Warszawie 00-054, ul.
Jasna22 , która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w
urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane
na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług
droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem
strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w
domenach FPDN.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
stron internetowych Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies:
Stosowane przez FPDN Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest
możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez
Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
FPDN wykorzystuje typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji
danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies
sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia
Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W
przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików cookies.
3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:
FPDN wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych Serwisu.
– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony
internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w
zakresie wybranego języka.
FPDN wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron
internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają

rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
FPDN wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do
Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany
ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można ustawić tryb prywatny w przeglądarce (w trybie prywatnym
nie są zapamiętywane pliki cookies):
Internet Explorer: Ctrl+Shift+P
Microsoft Edge: Ctrl+Shift+P
Chrome: Ctrl+Shift+N
Mozilla Firefox: Ctrl+Shift+P
Opera: Ctrl+Shift+N
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej Serwisu.
Strony dostępne w domenach FPDN mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z
odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres –mail oraz dobrowolne
podanie danych w wiadomości) w celu przeslania odpowiedzi na przesłane pytania. Szczegóły przetwarzania
danych przez każdą z jednostek znajdują się w polityce przetwarzania danych.
5. Inne Narzędzia
FPDN korzysta również z analizy logów dostępowych, które zawierają informację dotyczącą aktywności
Użytkownika na Stronie Internetowej, w tym przetwarza w tym zakresie adres IP. Celem zbierania logów jest
monitorowanie sprawności działania Strony Internetowej, analizy ruchu, monitorowania utrzymania
zabezpieczeń, analizy komunikacji i pracy serwera.

