
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Podstawowe informacje  

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych Użytkowników, w tym 

danych osobowych, korzystających z serwisu „Inicjator PoMocy” znajdującego się na stronie 

https://inicjatorpomocy.pl (dalej: Serwis). Polityka prywatności opisuje, jakie dane zbieramy, 

jak je chronimy, wykorzystujemy i udostępniamy oraz jak można się z nami skontaktować. 

Brak akceptacji Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z 

Serwisu.  

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisane są w Polityce 

prywatności, jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (dalej: 

Stocznia, my) z siedzibą w Warszawie, 00-277, przy Plac Zamkowy 10. 

 

Czyje dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?  

Za pośrednictwem Serwisu zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne 

do zarządzania stroną, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w jej ramach 

funkcjonalności, analizowania skuteczności komunikacji, umożliwienia kontaktu z nami.  

Używamy narzędzia Google Analytics do generowania i analizowania statystyk odwiedzin 

Serwisu, który zbiera przy pomocy skryptu: adres IP (jest on anonimizowany, ale dostęp do 

pełnego adresu IP zapisywanego w logach serwera mają osoby posiadające uprawnienia 

administratora), typ urządzenia, z którego następuje połączenie, rozdzielczość ekranu, na 

którym Serwis był wyświetlany, typ systemu operacyjnego, nazwę domeny, z której 

użytkownik wchodzi do Serwisu, dane lokalizacyjne (państwo, miasto), informacje o tym, 

jakie treści w Serwisie odwiedził Użytkownik. Gromadzone dane nie są kojarzone z 

konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis. Każdy może korzystać z niej anonimowo – nie 

wymagamy rejestracji.  

Dane osobowe zbieramy wyłącznie w formularzu zgłoszeniowym znajdującym się pod 

adresem https://www.innowacjespoleczne.org.pl/inicjator-pomocy-formularz/od osób 

chcących wziąć udział w konkursie „Inicjator PoMocy” i/lub zapisać się do newslettera, w 

którym przesyłamy informacje dotyczące naszej działalności związanej m.in. z innowacjami 

społecznymi. W formularzu prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz 

numeru telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć 

udział w konkursie i/lub otrzymywać newsletter. Dane osobowe będą przetwarzane w 

oparciu o zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia 

danych. Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie, co 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Jeśli chce Pani/Pan skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt na 

adres stocznia@stocznia.org.pl. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo 
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wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych. 

 

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane?  

Dane przetwarzamy w formie elektronicznej: w systemie do zarządzania relacjami (CRM), 

systemie G Suite, w ramach którego korzystamy z poczty, a także – w ograniczonym zakresie 

– na komputerach biurowych oraz w telefonach.  

 

Komu powierzamy dane?  

Dane powierzamy do przetwarzania podmiotom zapewniającym nam obsługę informatyczną 

na podstawie umów zobowiązujących je do zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych 

osobowych. W związku z wykorzystaniem platformy G Suite dane mogą być przetwarzane z 

wykorzystaniem serwerów znajdujących się poza obszarem UE. 

 

Pliki cookie  

W Serwisie używamy tzw. cookies, by zbierać statystyki dotyczące korzystania z Serwisu. 

Cookies nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych 

identyfikujących Użytkowników Serwisu. 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 Serwisu. 

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies przez Serwis. 

 

Zakres i zmiana Polityki prywatności  

Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce prywatności dotyczą jedynie 

Serwisu znajdującego się na stronie https://inicjatorpomocy.pl. Zastrzegamy sobie prawo do 

zmiany powyższej Polityki prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej 

nowej wersji w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych 

zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji. Ta wersja Polityki 

prywatności obowiązuje od 30 lipca 2020 roku. 

 

Kontakt i dodatkowe informacje  

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres 

stocznia@stocznia.org.pl. Wszelkie informacje, które Użytkownicy Serwisu przekażą, 

kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.   
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