
Postanowienia ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych Użytkowników, w tym          
danych osobowych, korzystających z serwisu „Mobilni w Kulturze” znajdującego się pod           
adresem elektronicznym www.mobilniwkulturze.org, zwanego dalej „Serwisem”. 

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 jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych         
„Stocznia”, zwana dalej „Fundacją”, z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 10,            
00-277 Warszawa, wpisana 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. 

Przetwarzamy dane osobowe 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 osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz         
kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane          
osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy         
uszkodzeniem. 

Zakres i cel gromadzenia danych osobowych 

Serwis odsyła do formularza w zewnętrznym serwisie www.witkac.pl. Podanie danych          
osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi          
zorganizowania Programu oraz powiadomienia Beneficjentów o wybraniu do realizacji ich          
przedsięwzięć. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celach i w            
oparciu o następujące podstawy prawne:  

• organizacja, promocja i przeprowadzenie Programu, publikacja informacji o zwycięskich          
zgłoszeniach oraz wybranych dzieł będących efektami Przedsięwzięcia na stronie         
internetowej Programu, (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit. F RODO);  

• rozliczenie i sprawozdawczość, w tym obowiązki ubezpieczeniowe i podatkowe (podstawa           
prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO);  

• ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w Programie, co            
stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f             
RODO).  

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Realizatora, takich jak          
hostingodawca, dostawca poczty e-mail, dostawca oprogramowania, podmiot świadczący        
wsparcie IT. Dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom zapewniającym obsługę          

http://www.mobilniwkulturze.org/
http://www.witkac.pl/


informatyczną Fundacji Stocznia na podstawie umów zobowiązujących je do         
zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych. Dane nie będą przekazywane         
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza UE).  

Dane Wnioskodawców będą przechowywane przez np. 30 dni od ogłoszenia wyników, a po             
tym terminie zostaną usunięte. Dane Beneficjentów z uwagi na fakt ich przechowywania w             
ramach dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez czas, w jakim przepisy prawa           
nakazują przechowywać dokumentację księgową. Osoby, których dane osobowe przetwarza         
Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia           
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia, wniesienia skargi         
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych           
osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ich przetwarzania. 

Do zbieranych przez nas danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni           
pracownicy lub współpracownicy Fundacji oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą          
Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia. 

Zakres i cel gromadzenia pozostałych danych 

Podczas przeglądania Serwisu przez Użytkownika automatycznie zbierane są takie         
informacje, jak: adres IP, lokalizacja podczas korzystania z serwisu, typ przeglądarki, typ            
systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi do Serwisu.           
Wykorzystujemy je do tworzenia statystyk odwiedzin Serwisu (za pomocą narzędzia Google           
Analytics i gromadzone przez system Strikingly) oraz diagnozowania problemów         
technicznych, co ułatwia nam sprawnie administrowanie Serwisem i jego ewaluację. Dane           
będą przechowywane przez okres funkcjonowania Serwisu tj. do końca stycznia 2021 r. 

Pliki cookie 

Serwis wykorzystuje pliki tekstowe, czyli tzw. cookies (ciasteczka). Plik cookie zwykle           
zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo            
wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików cookie           
pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb         
Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z         
Serwisu. 

Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych           
identyfikujących Użytkowników Serwisu. 

Użytkownik może zmodyfikować ustawienia plików cookie (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 plików cookie przez Serwis. 

Zakres i zmiana Polityki prywatności 

Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce Prywatności dotyczą jedynie          
Serwisu znajdującego się w domenie www.mobilniwkulturze.org. Nie odpowiadamy za         
politykę prywatności stron internetowych innych instytucji, do których linki znajdują się w            
Serwisie. 



Zastrzegamy sobie ponadto 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. 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 17.06.2020 r. 

Kontakt i dodatkowe informacje 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres            
kontakt@mobilniwkulturze.org. Wszelkie informacje, które Użytkownicy Serwisu przekażą,       
kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi. 

 


