
Niniejsza Polityka prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych 
Użytkowników, korzystających ze strony internetowej znajdującej się pod 
adresem www.aktywniobywatele.org.pl, zwanej dalej „Stroną”. Brak akceptacji 
niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości 
korzystania ze Strony. 
 
Administratorem danych osobowych 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. 
 
Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania 
 
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne w 
celu pełnego korzystania ze Strony. Wszelkie gromadzone przez nas dane 
osobowe są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to 
niezbędne do sprawnego zarządzania, prowadzenia i ulepszania usług Strony.  
 
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. 
 
Strona gromadzi dane osobowe, gdy Użytkownik wypełnia ankietę on-line (te 
dane to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz gdy zostawia do siebie 
dane kontaktowe w zakładce "Kontakt" (te dane to adres e-mail). Użytkownicy 
mogą korzystać z naszej strony anonimowo. 
 
Do zbieranych przez nas danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie 
upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fundacji oraz uprawnione osoby 
zajmujące się obsługą Strony, którym zostały udzielone stosowne 
pełnomocnictwa. Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym 
podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się 
do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w 
związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa). 
 
Każdej osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści 
danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia oraz wycofania zgody na ich 
przetwarzanie. 
 
Gromadzone dane osobowe są przechowywane przez okres trwania konsultacji, tj. 
do 31 stycznia 2019 roku. 



 
Na Stronie publicznie widoczne są również dane kontaktowe osób wspierających 
funkcjonowanie Strony. 
 
Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie 
 
Strona 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 tego typu pomagają dostosowywać Stronę do indywidualnych 
preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dają też możliwość 
opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze Strony. 
 
Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek 
danych identyfikujących użytkowników Strony ani śledzenia ich nawigacji. 
 
Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookie do swojego 
komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, nawigacja na Stronie będzie co 
do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości 
korzystania z pewnych funkcji. 
 
Zakres i zmiana Polityki prywatności 
 
Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce prywatności dotyczą 
jedynie strony www.aktywniobywatele.org.pl. Nie odpowiadamy za politykę 
prywatności stron innych instytucji, do których linki znajdują się na Stronie. 
 
Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności w 
dowolnym terminie poprzez opublikowanie na Stronie jej nowej wersji. O 
zmianach będziemy informowali naszych użytkowników w widoczny sposób. 
Korzystanie przez użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian 
równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji. 
 
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności w ostatniej 
wersji: 
26 listopada 2018 roku. 
 
Kontakt 
 
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt 
na adres: aktywniobywatele@stocznia.org.pl. 


