Polityka prywatności Fundacji Tarcza,
w tym: https://sklep.fundacjatarcza.pl/

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Rozporządzenie 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 danych1 zwana dalej „RODO”, jest to akt prawny przyjęty przez Unię
Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje
dyrektywę 95/46/WE z 1995 roku.
1.2. „(1) Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
jest jednym z praw podstawowych. Art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej2…,… oraz art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej3 (TFUE) stanowią, że każda osoba ma prawo do ochrony danych
osobowych jej dotyczących. (2) Zasady i przepisy dotyczące ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych nie mogą
– niezależnie od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania takich osób
– naruszać ich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa
do ochrony danych osobowych…”4.
1.3. Zgodnie z RODO obowiązuje tzw. zasada minimalizacji danych osobowych.
Przetwarza wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia
celu przetwarzania danych.
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Rozporządzenie 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 [https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679].
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w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
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1.4. RODO zastępuje ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 5.
1.5. Administratorem danych jest Fundacja Tacza, ul. Wiśniowieckiego 125,
33-300 Nowy Sącz, KRS 0000359997, REGON 121285055, NIP 734-34-46549.
1.6. W Fundacji Tarcza, dane osobowe przetwarza osoba fizyczna, posiadająca
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Dane kontaktowe:
Administrator danych
Fundacja Tarcza
ul. Wiśniowieckiego 125
33-300 Nowy Sącz
e-mail: biuro@fundacjatarcza.pl
1.7. W Fundacji Tarcza został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD).
Dane kontaktowe:
Inspektor Ochrony Danych
Fundacja Tarcza
ul. Wiśniowieckiego 125
33-300 Nowy Sącz
e-mail: biuro@fundacjatarcza.pl
1.8. Administrator danych może sam przetwarzać dane, albo skorzystać z usług
zewnętrznego podmiotu, który będzie te dane przetwarzał dla niego (np. biuro
rachunkowe).
1.9. Podmiot przetwarzający dane na zlecenie jest zobowiązany do zawarcia
z administratorem danych odpowiednią umowę, tzw. umowę powierzenia.
1.10. Zgodnie z zapisami RODO, wprowadza się w Fundacji Tarcza wymagania co
do treści umowy powierzenia – zobowiązania podmiotu przetwarzającego do:
a) przetwarzania danych tylko i wyłącznie na udokumentowane polecenie
administratora,
b) zagwarantowania, żeby osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, lub by osoby
upoważnione
do
przetwarzania
danych
osobowych
podlegały
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
c) podejmowania (wymaganych przez RODO) środków zabezpieczenia danych
i pomagania administratorowi wywiązać się z tych obowiązków,
d) przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu
przetwarzającego – tzw. „podpowierzenia”, przetwarzanie danych jest
dopuszczalne wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody administratora
danych,
e) udzielanie pomocy administratorowi w wywiązaniu się z obowiązku
udzielania odpowiedzi, na żądania osoby, której dotyczą dane, w zakresie
wykonywania jej praw określonych w RODO,
f) zgodnie z decyzją administratora, usunięcia danych lub zwrotu danych
administratorowi po zakończeniu przetwarzania,
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Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. Data uchylenia: 2018-05-25
[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971330883].
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g) udostępnianie administratorowi, wszystkich informacji koniecznych
do wykazania spełnienia jego obowiązków, a także umożliwienia
administratorowi lub upoważnionemu przez administratora audytorowi,
przeprowadzanie audytów.
1.11. Umowa powierzenia zawarta może zostać w formie elektronicznej oraz
w formie pisemnej, pod warunkiem zagwarantowania integralności
i autentyczności dokumentu w postaci elektronicznej.
1.12. W trakcie wyboru podmiotu, któremu Fundacja Tarcza ma zamiar powierzyć
przetwarzanie danych, fundacja będzie się kierowała prawnym obowiązkiem
wyboru takiego podmiotu przetwarzającego, który gwarantuje odpowiednią
ochronę danych osobowych.
1.13. Administrator danych w celu ochrony interesów osób (których dane dotyczą)
dokłada szczególnej skrupulatności, w szczególności zobowiązuje się, że:
a) zbierane dane przez niego są przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dane dla zaznaczonych i zgodnych z prawem celów,
c) zbierane dane są adekwatne w stosunku do celów i merytorycznie
poprawne,
d) zbierane dane nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu, które nie jest
zgodne z tymi celami.
1.14. Wszelkie zapisy niniejszej polityki prywatności należy rozumieć zgodnie z ich
opisem zawartym w regulaminie internetowego sklepu dostępnego na stronie
http://sklep.fundacjatarcza.pl/ i www.fundacjatarcza.pl

2. CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH, A TAKŻE ODBIORCY DANYCH
2.1.

2.2.

Podstawami przetwarzania danych zwykłych są:
a) zgoda osoby, której dotyczą dane osobowe,
b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy,
c) podjęcia działań, które poprzedzają zawarcie umowy,
d) przetwarzanie jest konieczne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze,
e) przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów, które są realizowane przez administratora lub
przez stronę trzecią.
Podstawami przetwarzania szczególnych kategorii danych są:
a) wyraźna zgoda osoby, której dotyczą dane osobowe,
b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań
związanych z:
 zatrudnieniem,
 ubezpieczeniem społecznym pracowników,
c) przetwarzanie jest niezbędne do:
 celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy,
 oceny zdolności pracownika do pracy,
d) przetwarzanie danych jest niezbędne w celu dochodzenia praw przed
sądem.
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Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy istnieje podstawa
prawna przetwarzania danych.
2.4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych nie trzeba zbierać, gdy:
a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,
b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze,
2.5. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wymagają:
a) przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
b) wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu
marketingu bezpośredniego.
2.6. Możliwi użytkownicy danych osobowych klientów internetowego sklepu
https://sklep.fundacjatarcza.pl/ (każdy w niezbędnym zakresie):
a) wybrany przewoźnik lub pośrednik realizującemu przesyłki na zlecenie
administratora danych,
b) podmiot obsługujący płatności elektroniczne lub kartę płatniczą,
c) biuro rachunkowe,
d) podmiot realizujący internetową usługę techniczną .
2.7. Niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży/umowy świadczenia usługi
elektronicznej (UŚUE) i jej realizacji jest podanie danych osobowych.
Za każdym razem zakres koniecznych danych niezbędnych do zawarcia
umowy/UŚUE wskazany jest na stronie internetowego sklepu, a także
w regulaminie internetowego sklepu.
2.3.

3. DANE EKSPLOATACYJNE I COOKIES
3.1. Polityka prywatności dotycząca plików cookie i odnosząca się do wszystkich
stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących
do Telekom.pl Sp. z o.o. została opisana w załączniku „Polityka prywatności”.
Telekom.pl Sp. z o.o. realizuje usługę techniczną na podstawie umowy
z Fundacją Tarcza.
3.2. Dane zawarte w plikach Cookies, administrator danych osobowych może
przetwarzać w następujących celach:
a) identyfikacji zalogowanych w internetowym sklepie usługobiorców jako
zalogowanych i wskazywania zalogowania,
b) zatrzymywania w pamięci produktów, które zostały dodane do koszyka
celem złożenia zamówienia,
c) zatrzymywania w pamięci wypełnionych danych z formularzy, danych do
logowania lub danych ankiet,
d) skoordynowanie zawartości internetowego sklepu do osobistych
preferencji usługobiorcy oraz usprawnienie możliwości korzystania ze
stron internetowego sklepu.
3.3. Większość internetowych przeglądarek, które są dostępne na rynku akceptuje
domyślnie zapisywanie plików Cookies. Każda osoba może za pomocą
ustawień swojej przeglądarki określić warunki korzystania z plików Cookies.
Można całkowicie wyłączyć lub częściowo ograniczyć możliwość zapisywania
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plików Cookies. Wyłączenie plików może mieć wpływ na funkcjonalność
internetowego sklepu (przykładowo problemem może być przejście ścieżki
zamówienia).
4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1. Dobrowolne podanie danych osobowych.
4.2. Niepodanie wskazanych danych, w tym w regulaminie internetowego sklepu
https://sklep.fundacjatarcza.pl/, będzie skutkowało brakiem możliwości na
zawarcie umowy.
4.3. Nieodzowność realizacji umowy jest podstawą przetwarzania danych
osobowych, klienta lub usługobiorcy.
4.4. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu
bezpośredniego, usług lub własnych produktów, podstawą przetwarzania jest
uprzednia zgoda klienta lub usługobiorcy, wypełnienie usprawiedliwionych
prawnie celów.
5. DOSTĘP, POPRAWIANIE DANYCH I PRAWO KONTROLI
5.1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 danych6, jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl Dyrektywy
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych7 (RODO) i odpowiada
warunkom, które są przewidziane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych8, będzie ona ważna również po 25 maja 2018 r.
W takim przypadku administrator może kontynuować przetwarzanie w oparciu
o „starą” zgodę.
5.2. Zgodnie z RODO podmioty przetwarzające dane osobowe mają prawny
obowiązek informowania o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych
osobowych.
5.3. Incydent bezpieczeństwa zwany jest w przepisach RODO, naruszeniem
ochrony danych osobowych i może polegać na:
a. naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub
niezgodnego z prawem utracenia, zniszczenia, zmodyfikowania danych
osobowych
b. naruszeniu bezpieczeństwa, które prowadzi
do nieuprawnionego
ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przechowywanych, przesyłanych lub w inny sposób przetwarzanych.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

W przypadku wystąpienia incydentu zostanie poinformowany organ nadzorczy
(PUODO). Informacja zostanie przekazana niezwłocznie, lecz nie później, niż
w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. W przypadku gdy naruszenie
może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby/osób,
której/których dane dotyczą, zostanie/zostaną również poinformowana/e
o incydencie osoba/y, których dane dotyczą.
Zgłoszenie naruszenia będzie zawierać m.in.:
a opis naruszenia ochrony danych osobowych,
b kategorię danych,
c opis konsekwencji naruszenia danych osobowych,
d liczbę wpisów, których dotyczy naruszenie ochrony danych osobowych,
e przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą,
f opis środków jakie zastosowano lub jakie Inspektor Ochrony Danych
osobowych proponuje, w celu zminimalizowania negatywnych konsekwencji
naruszenia lub naprawy sytuacji.
W przypadku, kiedy naruszenie może spowodować wysokie ryzyko wolności
osób fizycznych lub naruszenia praw, administrator danych bez zbędnej zwłoki
zawiadomi osobę, której dane dotyczą.
W przypadku gdy klient lub usługobiorca udzieli zgodę na przetwarzanie
swoich danych przez administratora w celu marketingu bezpośredniego, zgoda
taka może być cofnięta w każdym czasie.
Klientowi lub usługobiorcy fundacji, których dane dotyczą przysługuje prawo:
a prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym”,
b „prawo do bycia zapomnianym” dotyczy również prawa do żądania
od administratora, który dane upublicznił, aby administrator podjął działania
w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających te dane,
że podmiot danych żąda ich usunięcia,
c sprostowania danych osobowych/uaktualnienia/uzupełnienia,
d żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących danych
osobowych podmiotu, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki
dane osobowe usunąć.
„Prawo do bycia zapomnianym” składa się z dwóch uprawnień:
a możliwości żądania przez osobę usunięcia przez administratora jej danych,
b możliwości żądania, aby administrator danych poinformował innych
administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której
dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych
danych oraz ich kopie.
„Prawo do bycia zapomnianym” (obowiązek usunięcia danych) powstaje
w następujących sytuacjach:
a dane osobowe nie są już potrzebne do celów do których zostały zebrane,
b dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
c podmiot danych cofnął zgodę i nie istnieje żadna inna podstawa prawna dla
przetwarzania tych danych,
d podmiot danych wniósł protest do dalszego przetwarzania danych i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy dalszego
przetwarzania danych,
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e dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w krajowym bądź unijnym przepisie prawnym,
f dane zostały zebrane w celu świadczenia usług internetowych dziecku.
5.9. Podmiot/osoba, którego dane dotyczą ma prawo wymagać:
a wydania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które
dostarczono administratorowi, a także prawo samodzielnego przesłania
danych osobowych „nowemu” administratorowi bez przeszkód ze strony
pierwszego administratora,
b przesłania o ile jest to technicznie możliwe, swoich danych osobowych
z systemów informatycznych od administratora, któremu je wcześniej
przekazała, „nowemu” administratorowi.
5.10. Prawo do przenoszenia danych może być wykonane wyłącznie wtedy, gdy:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w celu
wykonania umowy,
b) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
5.11. Prawo do przenoszenia danych obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane
przy użyciu systemów informatycznych i nie obejmuje tradycyjnych,
papierowych zbiorów danych.
5.12. Prawo do przenoszenia danych obejmuje dane osobowe dotyczące osoby,
która wykonuje to prawo i które to dane ta osoba dostarczyła administratorowi.
W pewnych przypadkach dane objęte prawem do przeniesienia będą jednak
obejmować także dane innych osób.
5.13. Prawo do przeniesienia danych nie obejmuje „danych wywiedzionych”
i „danych wywnioskowanych”.
5.14. Fundacja Tarcza przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania
umowy zawartej z klientem, a po jej zakończeniu przez czas, w którym możliwe
jest w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie z przepisami prawa
dochodzenie roszczeń.
5.15. Fundacja Tarcza przechowuje dane klienta dla celów podatkowych
i rachunkowych.
5.16. Dane osobowe będą przetwarzane, dopóki będą istnieć podstawy prawne do
ich przetwarzania.
5.17. Administrator zapewnia odpowiednie organizacyjne i techniczne środki
pozwalające na całkowite usunięcie danych osoby, która korzysta
z prawa do bycia zapomnianym.
5.18. Obowiązkiem administratora jest powiadomienie podmiotów przetwarzających
(np. dostawców), by także usunęli dane tej osoby.
5.19. Klient lub usługobiorca jest uprawniony do wniesienia pisemnego,
uzasadnionego żądania odstąpienia/zaprzestania, dalszego przetwarzania
danych w celu marketingu bezpośredniego przez Administratora.
5.20. W celu wykonania powyższych uprawnień, można się kontaktować
z Administratorem, przez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub
pisemnie na adres Administratora, który jest podany na wstępie tej polityki
prywatności.
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5.21. W Fundacji Tarcza wprowadzony został Rejestr czynności przetwarzania
danych osobowych. Rejestr jest prowadzony odrębnie dla każdego procesu
przetwarzania danych.
5.22. Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
dotyczy administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego dane.
Administrator danych odnotowuje w rejestrze:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora, oraz
wszelkich współadministratorów oraz Inspektora Ochrony Danych
Osobowych,
b) cele przetwarzania,
c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych
osobowych,
d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
e) gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa
trzeciego,
f) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych
kategorii danych,
g) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa danych.
5.23. Podmiot przetwarzający natomiast odnotowuje w Rejestrze czynności
przetwarzania danych osobowych:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu
przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego
administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający,
b) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów,
c) gdy ma to zastosowanie – przekazania danych osobowych do państwa
trzeciego,
d) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa danych.
5.24. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, może być prowadzony
w formie pisemnej bądź w postaci elektronicznej.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Strona internetowa Fundacji Tarcza, w tym sklep internetowy
https://sklep.fundacjatarcza.pl/ zawiera odsyłacze do innych internetowych
stron. Administrator zachęca żeby po przejściu na różne inne strony,
zaznajomić się z polityką prywatności, która znajduje się na tych stronach.
Niniejsza polityka prywatności odnosi się do strony internetowej Fundacji
Tarcza: www.fundacjatarcza.pl , w tym sklepu internetowego:
https://sklep.fundacjatarcza.pl/.
6.2. Administrator korzysta ze środków technicznych i organizacyjnych, które
zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator
zabezpiecza w szczególności przed:
a przetwarzaniem danych w sposób naruszający obowiązujące przepisy,
b udostępnieniem danych osobom nieupoważnionym,
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c zabraniem danych przez osobę nieupoważnioną,
d uszkodzeniem, zniszczeniem, zmianą lub utratą danych.
6.3. Administrator udostępnia odpowiednio niżej wymienione środki techniczne,
które zapobiegają modyfikowaniu i pozyskiwaniu przez nieuprawnione osoby,
dane osobowe wysłane drogą elektroniczną:
a) zabezpieczenie zbioru przed nieuprawnionym dostępem,
b) dostęp do konta wyłącznie po podaniu osobistego loginu i hasła.
W razie jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych prosimy o kontakt na adres siedziby fundacji:
Administrator danych
Fundacja Tarcza
ul. Wiśniowieckiego 125
33-300 Nowy Sącz
e-mail: biuro@fundacjatarcza.pl
Przedstawiona powyżej polityka prywatności obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2018 roku.
Polityka prywatności obowiązująca do dnia 20 października 2017 r.
https://sklep.fundacjatarcza.pl/public/assets/Polityka%20prywatno%C5%9Bci%20sklep.fundacjatarcza
.pl%20.pdf
Polityka prywatności obowiązująca do dnia 24 maja 2018 r.
https://sklep.fundacjatarcza.pl/public/assets/Polityka%20prywatno%C5%9Bci%2021%2010%202017
%20sklep.fundacjatarcza.pl%20.pdf
Polityka prywatności obowiązująca do dnia 1 sierpnia 2018 r.
https://sklep.fundacjatarcza.pl/public/assets/Polityka%20prywatno%C5%9Bci%20sklep.fundacjatarcza
.pl%20%20.pdf
MATERIAŁY I LITERATURA WYKORZYSTANA DO OPRACOWANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI:











Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – http://www.giodo.gov.pl/
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – http://www.mpit.gov.pl/
Ministerstwo Cyfryzacji – https://www.gov.pl/cyfryzacja
PRZEWODNIK PO RODO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII Warszawa 2018 r. Autor:
dr Paweł Litwiński
http://www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf
E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Komentarz, Warszawa 2018,
P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.
Komentarz, Warszawa 2018,
B. Fischer, M. Sakowska-Baryła (red.), Realizacja praw osób, których dane dotyczą,
na podstawie rodo, Warszawa 2017.

Nowy Sącz, dnia 01.08.2018r.
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