POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Współadministratorzy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO)
informujemy, ze Administratorami Pani/Pana danych osobowych sa: Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego (dalej FRSI) z siedzibą w Warszawie (ul. Kopernika 17),
Fundacja Edukacja dla Demokracji (dalej FED), z siedzibą w Warszawie (Nowolipie 9/11)
oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (dalej FRDL),
z siedzibą w Warszawie (ul. Żurawia 43)
Administrator FRSI realizuje projekt „Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności
informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji
uczestniczącej” (zwany dalej „Projektem”).
Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Regionalny (zwany dalej „Programem”).
Kontakt
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować przez e-mail: frsi@frsi.org.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych
odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane
oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w
szczególności zapewnia, iż podjęte zostały odpowiednie, przewidziane prawem środki
zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
Projekcie
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania
bieżących informacji o Projekcie, w procesach rekrutacyjnych i udziału w wydarzeniach
realizowanych w ramach Projektu.
Dane osobowe przekazywane w ramach rejestracji poprzez formularze Projektu będą
przetwarzane w sposób opisany poniżej.
Cel przetwarzania danych
Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w celu wykonania swojego prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest udostępnienie informacji o Projekcie, udziału w procesach
rekrutacyjnych, wydarzeniach (badania, szkolenia, webinaria, fora, konferencje, etc.) obrony
przed roszczeniami oraz archiwizacji dokumentów (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
na Współadministratorach art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz w celu wysyłki korespondencji mailowej
zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.
Odbiorcy
Dane będą udostępniane podmiotom trzecim jedynie, jeżeli będzie to niezbędne dla celów
określonych w niniejszej informacji. Takimi podmiotami mogą być podmioty współpracujące
z Współadministratorami w celu oceny dokumentów rekrutacyjnych i ich procedowania,
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzające programami ze środków EOG,
przedstawiciele Państw-Darczyńców. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom,
które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji
Projektu.
Czas przetwarzania danych osobowych
Zachowamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres realizacji Programu, a następnie
przez okres pięciu lat od zakończenia Programu, rozumianego jako przyjęcie przez Biuro
Mechanizmu Finansowego w Brukseli sprawozdania końcowego.
W przypadku newslettera zachowamy Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania zgody.
Zakres przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać następujące z kategorii Pani/Pana danych osobowych:
• imię i nazwisko;
• dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu;
• wszelkie inne dane osobowe przekazane za pomocą formularzy,
• wszelkie inne dane podane w toku realizacji Projektu.
Zakres danych osobowych może się różnić w zależności od tego, co zostanie podane przez osobę
wypełniającą formularz, umowę lub w trakcie kontaktowania się z przedstawicielami
Administratora.
Prawa osób, których dane dotyczą
W każdej chwili, w zakresie wynikającym z RODO, ma Pani/Pan prawo:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do sprostowania swoich danych osobowych, a także ich usunięcia;
• prawo do wycofania zgody na newsletter
• prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).

3. Dane gromadzone za pośrednictwem strony projektu https://jakrozmawiac.org.pl
Polityka cookies
Dane osób odwiedzających stronę Projektu „Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności
informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji
uczestniczącej”, dostępną pod adresami: https://jakrozmawiac.org.pl, gromadzone są tylko w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania stroną. Strona
automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu
operacyjnego oraz nazwę domeny, z której użytkownicy wchodzą na stronę. Dane te są zbierane
w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego
korzystających.
Dane zbierane przez stronę nie są przekazywane innym podmiotom, chyba że z takim żądaniem
zwrócą się do Współadministratorów uprawnione instytucje państwowe na podstawie
odpowiednich przepisów (w takim przypadku udostępnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust.
1 lit c RODO).
Pliki cookies
Pliki cookies (pol. "ciasteczka") to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe,
tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, zapisywane i przechowywane na
urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
Strona Projektu wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
● sesyjne: są to tymczasowe pliki przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu
zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z
pamięci urządzenia.
● trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
● dostosowania zawartości strony do preferencji użytkowników oraz optymalizacji jej
korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie strony na urządzeniach
użytkowników, w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji;
● prowadzenia statystyk, które wspierają obserwację korzystania ze strony przez użytkowników,
co co pomaga nam sprawnie administrować stroną i zapewniać jej wysoką jakość.
Pliki cookies zbierane w celach statystycznych to pliki google-analytics, przetwarzane za pomocą
serwisu Google Analytics podlegającego Polityce Prywatności firmy Google
(https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl). Zbieranie plików google-analytics pozwala
przeprowadzać analizę odwiedzin i korzystania z zawartości strony, co pomaga sprawnie
administrować stroną i zapewniać jej wysoką jakość. Tym samym, w przypadku, w którym
zebrane dane będą umożliwiały identyfikację użytkownika, będą one przetwarzane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (dalej: „RODO”). Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google
Analitics można znaleźć pod adresem
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
Stosowane na stronie Projektu rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń użytkowników
korzystających z tej strony. Ma Pan/Pani możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików
cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o wszelkich zmianach
Polityki Prywatności użytkownicy będą informowani z wyprzedzeniem na stronie Projektu.

