
Polityka prywatności 
 
Podstawowe informacje 
 
Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym 
dokumencie, jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia (dalej: 
Stocznia, my) z siedzibą w Warszawie, 00-277, przy Plac Zamkowy 10. Aby się z nami 
skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: stocznia@stocznia.org.pl lub 
pocztą tradycyjną na adres siedziby. 
 
W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania 
danych osobowych użytkowników strony silowniapamieci.pl. 
 
Czyje dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie 
 
Za pośrednictwem strony internetowej silowniapamieci.pl 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 oraz 
umożliwienia kontaktu z nami. 
 
Używamy narzędzia Google Analytics do generowania i analizowania statystyk odwiedzin 
stron, 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 strony były wyświetlane, typ systemu operacyjnego, nazwę domeny, z której 
użytkownik wchodzi na naszą stronę, dane lokalizacyjne (państwo, miasto), informacje o tym, 
jakie treści na naszej stronie odwiedził dany użytkownik. 
 
Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasza stronę. 
Każdy może korzystać z niej anonimowo – nie wymagamy rejestracji.  
 
Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób chcących się z nami skontaktować poprzez 
formularz „Skontaktuj się z nami”. Prosimy w nim o podanie imienia, nazwiska, adresu email 
oraz numeru telefonu. Dane te przetwarzamy na podstawie zgody w celu udzielenia 
odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne 
do otrzymania odpowiedzi. 
 
Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane 
 
Dane przetwarzamy w formie elektronicznej: w CMS służącym do zarządzania stroną 
silowniapamieci.pl (Strikingly), w systemie do zarządzania relacjami (CRM), systemie G-Suite, 
w ramach którego korzystamy z poczty oraz chmury do przechowywania plików, a także – w 
ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w 
telefonach. 
 
 



Komu powierzamy dane 
 
Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe 
współpracujemy, a które odpowiadają za obsługę informatyczną Stoczni. Podmioty te działają 
na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych 
osobowych. 
 
Prawa osób, których dane przetwarzamy 
 
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W 
celu realizacji tych praw należy skontaktować się ze Stocznia. Każda osoba, która uważa, że jej 
prawa zostały naruszone, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Pliki cookie 
 
Na stronie silowniapamieci.pl używamy cookies, by zbierać statystyki dotyczące korzystania 
ze strony i oferowanych na niej materiałach (pobieranie pdf). 
 
Ta wersja Polityki prywatności obowiązuje od 4 grudnia 2019 r. 


