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POLITYKA	PRYWATNOŚCI	STRONY	WWW.KAPITALSPOLECZNY.ORG		
	
	
Postanowienia	ogólne	
	
Niniejsza	 Polityka	 Prywatności	 określa	 sposoby	 ochrony	 danych	 osobowych	 Użytkowników,	
korzystających	 z	 strony	 internetowej	 znajdującej	 się	 pod	 adresem	 elektronicznym	
www.kapitalspoleczny.org	 zwanej	 dalej	 „Stroną”.	 Polityka	 Prywatności	 opisuje,	 jakie	 informacje	
zbieramy,	jak	je	chronimy,	wykorzystujemy	i	udostępniamy	oraz	jak	można	się	z	nami	skontaktować.	
Brak	 akceptacji	 naszej	 Polityki	 Prywatności	 jest	 równoznaczny	 z	 brakiem	możliwości	 korzystania	 ze	
Strony.	
	
Administratorem	 danych	 osobowych	 Użytkowników	 jest	 Fundacja	 Pracownia	 Badań	 i	 Innowacji	
Społecznych	(dalej:	Fundacja	lub	Stocznia)	z	siedzibą	w	Warszawie	przy	Placu	Zamkowym	10,	00-277	
Warszawa,	wpisaną	do	rejestru	stowarzyszeń,	innych	organizacji	społecznych	i	zawodowych,	fundacji	
oraz	publicznych	zakładów	opieki	zdrowotnej	i	do	rejestru	przedsiębiorców	prowadzonych	przez	Sąd	
Rejonowy	dla	m.	st.	Warszawy	w	Warszawie,	XII	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego,	
nr	KRS	324413,	nr	NIP	7010170150,	REGON	141754758.	
	
Podawanie	danych	osobowych	jest	dobrowolne.	Wszelkie	gromadzone	przez	nas	dane	są	zbierane	i	
wykorzystywane	wyłącznie	w	 takim	zakresie,	w	 jakim	 jest	 to	niezbędne	do	sprawnego	zarządzania,	
prowadzenia	i	ulepszania	Strony.	Strona	ma	charakter	niekomercyjny	-	nie	sprzedajemy	informacji	na	
temat	jej	użytkowników.	
	
Przetwarzamy	dane	osobowe	użytkowników	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	
danych	 osobowych,	 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	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	95/46/WE	(RODO)	–	od	
rozpoczęcia	 stosowania	 RODO,	 oraz	 innymi	 aktami	 prawnym	 obowiązującymi	w	 tym	 zakresie	 oraz	
stosujemy	 środki	 techniczne	 i	 organizacyjne	 zapewniające	 ochronę	 przetwarzanych	 danych	
odpowiednią	do	zagrożeń	oraz	kategorii	danych	objętych	ochroną,	a	w	szczególności	zabezpieczamy	
dane	 osobowe	 użytkowników	 przed	 udostępnieniem	 ich	 osobom	 nieupoważnionym,	 utratą	 czy	
uszkodzeniem.	
	
Zakres	i	cel	gromadzenia	danych	
	
Strona	gromadzi	dane,	gdy	użytkownik	korzysta	z	formularza	„Kontakt	ze	Stocznią”	Te	informacje	to:		

- imię	i	nazwisko;		
- adres	e-mail;	
- ewentualnie	inne	dane	podane	w	polu	„wiadomość”,	np.	numer	telefonu;	

Dane	 osobowe	 podawane	 w	 formularzu	 nie	 są	 publikowane	 na	 Stronie.	 Gromadzone	 informacje	
mogą	 być	wykorzystywane	 i	 przekazywane	w	 celach:	 dostarczania	 usług,	 poprawy	 usług,	 wsparcia	
użytkownika,	kontaktu,	ewaluacji	i	sprawozdawczości.		
Wyjątkiem	są	dane	kontaktowe	wybranych	podmiotów,	które	przeprowadziły	badania	wykorzystując	
metodologię	BOX	–	za	ich	zgodą	będą	one	publicznie	widoczne.	
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Każdej	 osobie,	 której	 dotyczą	 dane	 przysługuje	 prawo	 dostępu	 do	 treści	 swoich	 danych	 oraz	 ich	
poprawienia.	
	
Polityka	cookies	i	podobne	technologie	(Strikingly	i	Mixpanel)	
	
Podczas	przeglądania	Strony	przez	użytkownika,	automatycznie	pozyskiwane	są	informacje	takie	jak:	
adres	IP,	typ	przeglądarki,	typ	systemu	operacyjnego,	nazwa	domeny,	z	której	użytkownik	wchodzi	na	
naszą	 Stronę	 oraz	 żądanie	 strony	 (pliki	 cookies,	 określane	 także	 jako	 ciasteczka).	 Pliki	 cookies	
(określane	także	jako	„ciasteczka”)	to	niewielkie	pliki	tekstowe	wysyłane	przez	Stronę	odwiedzany	do	
urządzenia	 Użytkownika.	 Służą	 one	 do	 tworzenia	 statystyk	 odwiedzin	 Stronę,	 diagnozowania	 i	
zapobiegania	 problemom	 związanym	 z	 adresami	 IP	 kontrolowanymi	 przez	 konkretnego	 dostawcę	
usług	 oraz	 pomagają	 poprawiać	 nasze	 usługi.	 Informacje	 te	 nie	 są	 kojarzone	 z	 danymi	 osobowymi	
przekazywanymi	podczas	 korzystania	 z	 formularzy.	 Pomagają	nam	 sprawnie	 administrować	 stronę,	
zapewnić	mu	wysoką	jakoś	merytoryczną,	analizować,	czy	struktura	strony	nie	zawiera	błędów.	
	
Strona	została	zbudowana	w	platformie	Strikingly,	która	korzysta	z	usługi	Mixpanel	przeznaczonej	do	
analizy	stron	www.	Informacje	generowane	przez	plik	cookie	dotyczące	korzystania	ze	Strony	(w	tym	
adres	 IP)	 są	 przesyłane	 i	 przechowywane	 przez	 firmę	 Mixpanel	 na	 serwerach	 w	 Stanach	
Zjednoczonych.	 Mixpanel	 wykorzystuje	 te	 informacje	 w	 celu	 świadczenia	 usług	 związanych	 z	
działaniem	 Strony	 i	 jej	 wykorzystywaniem.	 Mixpanel	 może	 przekazywać	 te	 informacje	 osobom	
trzecim,	 jeśli	 jest	to	wymagane	przez	prawo,	 lub	gdy	takie	osoby	trzecie	przetwarzają	 informacje	w	
imieniu	Mixpanel.	
	
Użytkownik	 może	 zmodyfikować	 ustawienia	 cookies	 (w	 tym	 odmówić	 korzystania	 z	 plików	 tego	
rodzaju)	 wybierając	 odpowiednie	 ustawienia	 w	 przeglądarce,	 jednak	 wówczas,	 nie	 będzie	 mógł	
korzystać	 z	 pełnej	 funkcjonalności	 Strony.	 Brak	 zmiany	 tych	 ustawień	 oznacza	 akceptację	 dla	
stosowania	cookies	przez	Stronę.	
	
Użytkownik,	 poprzez	 korzystanie	 ze	 Strony,	 wyraża	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 danych	 przez	 firmę	
Mixpanel	w	sposób	i	celach	określonych	powyżej.	
	
Strikingly	 używa	 funkcji	Web	Beacon,	 obrazów	 i	 skryptów,	 które	 pomagają	 lepiej	 zarządzać	 treścią	
Strony.	 Strikingly	wykorzystuje	 także	 pliki	 Flash	 do	 gromadzenia	 i	 przechowywania	 informacji.	 Pliki	
cookie	 Flash	 różnią	 się	 od	 plików	 cookie,	 pod	względem	 ilości,	 rodzaju	 i	 sposobu	 przechowywania	
danych.	
	
Gromadzone	 w	 ten	 sposób	 informacje	 nie	 są	 w	 żaden	 sposób	 łączone	 z	 danymi	 osobowymi	
przekazywanymi	przez	użytkowników	w	formularzach.	
	
	
Widgety		
	
Strona	ma	 funkcje	 social	media,	 takie	 jak	 przycisk	 Facebook	 Like	 i	 inne	Widżety,	 takie	 jak	 przycisk	
„Udostępnij”.	 Funkcje	 te	 mogą	 zbierać	 adres	 IP,	 informacje	 o	 stronach	 odwiedzanych	 przez	
użytkowników	 na	 Stronie.	 Widgety	 mogą	 też	 używać	 pliku	 cookie,	 który	 umożliwi	 im	 poprawne	
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działanie.	 Jeśli	Widżety	 są	 obsługiwane	 przez	 zewnętrzne	 instytucje,	 ich	 działanie	 regulują	 polityki	
prywatności	firm,	które	je	dostarczają.	
	
Zakres	i	zmiana	Polityki	prywatności	Strony	
	
Zasady	 ochrony	 prywatności	 przedstawione	 w	 tej	 Polityce	 Prywatności	 dotyczą	 jedynie	 Strony	
znajdującej	 się	 w	 domenie	 www.kapitalspoleczny.org.	 Nie	 odpowiadamy	 za	 politykę	 prywatności	
stron	internetowych	innych	instytucji,	do	których	linki	znajdują	się	na	naszej	stronie.	
	
Zastrzegamy	sobie	ponadto	prawo	do	zmiany	powyższej	Polityki	Prywatności	w	dowolnym	terminie	
poprzez	 opublikowanie	 jej	 nowej	 wersji	 na	 Stronie.	 .	 O	 zmianach	 będziemy	 informowali	 naszych	
użytkowników	 w	 widoczny	 sposób	 z	 co	 najmniej	 14-dniowym	 wyprzedzeniem.	 Korzystanie	 przez	
użytkownika	 ze	 Strony	 po	 wprowadzeniu	 tych	 zmian	 równoznaczne	 jest	 z	 wyrażeniem	 dla	 nich	
zrozumienia	i	akceptacji.	
	
Niniejsza	Polityka	Prywatności	obowiązuje	w	ostatniej	wersji	od	dnia	30	marca	2018	r.	
	
Kontakt	i	dodatkowe	informacje	
	
W	 	 razie	 dodatkowych	 pytań	 dotyczących	 ochrony	 prywatności,	 prosimy	 o	 kontakt	 na	 adres:		
rrudnicki@stocznia.org.pl.	Wszelkie	dane,	które	Użytkownicy	naszej	strony	przekażą	kontaktując	się	z	
nami,	zostaną	wykorzystane	w	celu	udzielenia	ewentualnej	odpowiedzi.		


