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POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU TRANSFERHUB.PL 

1. Informacje ogólne 

Operatorem Serwisu www.transferhub.pl jest: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa 
KRS 0000026197 
T +48 22 622 01 91, +48 22 622 16 87 
e-mail: fise@fise.org.pl 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący 
sposób: 

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, 

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). 

2. Informacje w formularzach  

1. Formularze zbierają informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. 

2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 

formularza, np. w celu wysłania zapytania, zgłoszenia lub informacji do Operatora. 

3. Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, typ 

przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której wchodzi Użytkownik). 

4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim o ile nie wynika to z obowiązku 

udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie 

zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z danego żądania np. Policji. 

3. Informacja o plikach cookies 

1. Strona korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do 

korzystania ze Strony. 

3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

4. Cookies służą do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości 

oraz umożliwiają sprawozdawczość poprzez podawanie wyłącznie zbiorczych sum osób 

odwiedzających Serwis. Mogą być także niezbędne do korzystania z niektórych 

funkcjonalności serwisu. 
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4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może je blokować i ograniczać 

instalowanie poprzez zmienienie ustawienia przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu 

dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery). 

2. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez 

konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: 

 w przeglądarce Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-

pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

 w przeglądarce Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

 w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

 w przeglądarce Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

 w przeglądarce Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

3. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 

bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych 

przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony. 

5. Logi serwera 

1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest on 

przechowywany. 

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują 

m.in. adres IP Użytkownika Serwisu, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 

internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z 

Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisu, a 

ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania 

serwerem. 

6. Zmiany polityki prywatności 

1. Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się pod domeną 

www.transferhub.pl. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych nie odpowiada za politykę 

prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na Stronie. 

2. Możliwa jest zmiana polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji. Informacja 

o zmianach będzie zaznaczona w widoczny sposób. 
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7. Kontakt i dodatkowe informacje 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, informacje uzyskać można pod 
adresem fise@fise.org.pl. 

Data wprowadzenia: 22 maja 2018 r. 
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