
POLITYKA PRYWATNOŚCI - Dobre Wsparcie
(Opracowana dla podmiotów instytucjonalnych)

Szanujemy Twoją prywatność i równie ważna jest dla nas ochrona Twoich danych osobistych, dlatego
prosimy  o  uważne  zapoznanie  się  z  treścią  Polityki  Prywatności  przed  rozpoczęciem  korzystania
z naszych Usług.

Niniejsza Polityka Prywatności  dostarczy Ci informacji  na temat tego, w jaki  sposób postępujemy
z  Twoimi  danymi  osobowymi.  Dowiesz  się  także  o  przysługujących  Ci  prawach  oraz  o  tym,  jak
obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. 

W naszej Polityce Prywatności:

Usługi oznaczają każdy produkt, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony
internetowe oraz aplikacje, które Ci oferujemy.

Platforma oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za 
pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi.

1. Kim jesteśmy i jak nas odnaleźć?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z  usługami świadczonymi
za pośrednictwem Serwisu jest: Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie ul. Racławicka
15-17, 75-620 Koszalin, która świadczy usługi na Twoją rzecz zgodnie z Regulaminem.

Fundacja  Nauka  dla  Środowiska  (zwana  dalej  Fundacja)  jest  niezależną  organizacją  pozarządową
o  statusie  pożytku  publicznego wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem
KRS:  0000146454.  Fundacja  identyfikuje  się  również numerami:  NIP:  669-23-37-315 oraz REGON:
331371711.  Biuro  Fundacji  znajduje  się  w  Koszalinie  przy  ul.  Racławickiej  15-17  (na  terenie
Politechniki Koszalińskiej w budynku F). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem
e-mail na adres: biuro@dobrewsparcie.org lub telefonicznie pod nr +48 536 060 202.

2. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu .
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jego funkcjonowaniu przeczytaj nasz Regulamin.

Jeśli jesteś naszym klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą
oraz  w  celach  związanych  z  realizacją  obowiązków  rachunkowo-podatkowych  oraz  wynikających
z przepisów konsumenckich.

Podstawą prawną przetwarzania  Twoich  danych  osobowych  jest  więc  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6.
ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (przetwarzanie  jest  niezbędne  do celów wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów
realizowanych  przez  administratora  lub  przez  stronę  trzecią,  z  wyjątkiem  sytuacji,  w  których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,



której  dane dotyczą,  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności  gdy osoba, której
dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez
nas  możliwości  udowodnienia  w  razie  sporu  z  Tobą  treści  łączącej  nas  umowy  oraz  tego,  że
wykonaliśmy ją należycie.

Po  uzyskaniu  odrębnej  zgody  możemy  przetwarzać  Twoje  dane  osobowe  również  w  celach
marketingowych  (tj.  do  mailowego  zapraszania  Cię  do  skorzystania  z  organizowanych  promocji
i przesyłania Ci innych informacji marketingowych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych
osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Jeśli  jesteś pracownikiem naszego klienta przetwarzamy Twoje dane osobowe,  gdyż inaczej  nie
moglibyśmy  wykonać  umowy  łączącej  nas  z  Twoim  pracodawcą  (celem  jest  więc  jedynie
współpraca z Twoim pracodawcą).

Kiedy  korzystasz  z  naszej  aplikacji,  automatycznie  zbieramy o  Tobie  informacje  o  lokalizacji  oraz
aktywności zawodowej zaplanowanej w Platformie. W zależności od ustawień prywatności Twojego
urządzenia, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji.
Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-
Fi  i  stacje  telefonii  komórkowej.  Dane  dotyczące  Twojej  lokalizacji  pozwalają  na  wyświetlanie
i przeglądanie wykonach prac oraz ułatwiają Ci potwierdzenie zrealizowania zadań w Twojej okolicy.

Takie  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów
realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO). Mam nadzieję, że nie uznasz naszych
działań za naruszające Twoje prawa i wolności. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać jedynie
dane osobowe nam potrzebne.

Jeśli  jesteś  niezależnym  użytkownikiem  naszego  serwisu,  przetwarzamy  Twoje  dane  osobowe
w celu wykonania umowy z Tobą (korzystanie z naszej Platformy to nic innego jak korzystanie z usług
świadczonych przez nas drogą elektroniczną np. usługi dostępu do zawartości naszej aplikacji) oraz
wynikających z przepisów konsumenckich.

Podstawą prawną przetwarzania  Twoich  danych  osobowych  jest  więc  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6.
ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (przetwarzanie  jest  niezbędne  do celów wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów
realizowanych  przez  administratora  lub  przez  stronę  trzecią,  z  wyjątkiem  sytuacji,  w  których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której  dane dotyczą,  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności  gdy osoba, której
dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez
nas  możliwości  udowodnienia  w  razie  sporu  z  Tobą  treści  łączącej  nas  umowy  oraz  tego,  że
wykonaliśmy ją należycie.

Po  uzyskaniu  odrębnej  zgody  możemy  przetwarzać  Twoje  dane  osobowe  również  w  celach
marketingowych  (tj.  do  mailowego  zapraszania  Cię  do  skorzystania  z  organizowanych  promocji
i przesyłania Ci innych informacji marketingowych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych



osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Ponadto przetwarzamy dane każdego użytkownika charakteryzujące sposób korzystania przez niego
z naszej Platformy (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny
odczyt  unikalnego  oznaczenia  identyfikującego  zakończenie  sieci  telekomunikacyjnej  lub  system
teleinformatyczny,  z  którego  korzystasz  (czyli  Twojego  adresu  IP),  a  także  datę  i  czas  serwera,
informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy
korzystasz z aplikacji za pomocą laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się
z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów statystycznych oraz do
poprawy  działania  Platformy.  Logi  serwera  stanowią  wyłącznie  materiał  pomocniczy  służący  do
administrowania Platformą.

Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu w naszej Platformie: kiedy używasz funkcji wiadomości
do komunikacji z innymi użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz
za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji:  w przypadku kontaktu telefonicznego
lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub
w  trakcie  korespondencji  z  naszymi  pracownikami  lub  przedstawicielami.  Opłata  za  połączenia
telefoniczne za pośrednictwem aplikacji pobierana jest zgodnie z taryfą operatora.

Aplikacja  udostępnia  również  dla  wszystkich  niezarejestrowanych  użytkowników  możliwość
korzystania  z  modułu  pomocy  SOS.  Moduł  ten  pozwala  na  uruchamianie  cyklicznego  połączenia
alarmowego  oraz  wysyłania  wiadomości  SMS  zawierających  informację  o  aktualnej  lokalizacji
urządzenia do 6 wybranych numerów. Aby używać modułu potrzebne jest zezwolenie użytkownika
na korzystanie  przez  aplikację  z  telefonii  i  smsów, zgodę tą  można w dowolnej  chwili  anulować.
Opłata za połączenia alarmowe i SMSY pobierana jest zgodnie z taryfą operatora.

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów
realizowanych  przez  administratora).  Tym  prawnie  uzasadnionym  interesem  jest  umożliwienie
diagnostyki błędów Platformy i poprawa jej jakości.

W  uzasadnionych  przypadkach  podejrzenia  naruszenia  postanowień  Regulaminu  polegających  na
działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Platformy możemy poprosić Cię o przekazanie nam
dodatkowych informacji związanych z wykonaną pracą (np. kopia karty pracy). W takich przypadkach
podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony
interes  polegający  na  zwalczaniu  naruszeń  Regulaminu  i  zapewnieniu  Użytkownikom  możliwości
korzystania z bezpiecznej i przyjaznej Platformy.

Wykorzystujemy również pliki  Cookies  w naszej  Platformie.  Pliki  cookies są plikami  tekstowymi,
które  przechowywane  są  w  urządzeniu  końcowym  użytkownika  serwisu.  Przeznaczone  są  do
korzystania z zawartości serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej, unikalny
numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie).
Te niewielkie informacje, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, mogą być odczytywane
przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

    − zapewnić prawidłowe funkcjonowanie aplikacji,



    − poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z aplikacji,

    − korzystać z narzędzi analitycznych.

Tutaj również podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest
niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez
administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest lepsze działanie aplikacji.

Zgoda na cookies. Podczas logowania do naszego systemu wyświetlana jest Ci informacja na temat
stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę
na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę
zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twoim
urządzeniu. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu
z Platformy.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich.

Cookies  własne  –  wykorzystujemy  je  w  celu  poprawy  działania  Platformy,  w  tym  dopasowania
zawartości serwisu, bo pliki te identyfikują urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić
stronę.  Posługujemy się nimi również dla zapamiętania sesji użytkownika (jest zalogowany) na każdej
kolejnej  stronie  serwisu  oraz  dla  przygotowywania  statystyk,  pomagających  poznaniu  preferencji
i  zachowań  użytkowników  (analiza  tych  statystyk  jest  anonimowa  i  umożliwia  dostosowanie
zawartości  i  wyglądu  Platformy  do  panujących  trendów,  statystyki  stosuje  się  też  do  oceny
popularności strony).

Platforma stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, sesyjne i stałe:

a) pliki  sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je  do momentu opuszczenia strony serwisu

(poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki);

b) pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia

przez użytkownika lub przez okres czasu wynikający z ich ustawień.

Cookies  podmiotów  trzecich.  Nasza  Platforma,  podobnie  jak  wiele  innych,  wykorzystuje  funkcje
zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących
od podmiotów trzecich. Wykorzystujemy tego rodzaju pliki cookies do śledzenia statystyk aplikacji,
takich jak liczba użytkowników, czas spędzony w aplikacji, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki
internetowej wykorzystywanej do korzystania z Platformy, etc.

Użytkownik  może w każdej chwili  dokonać zmiany ustawień swojej  przeglądarki,  aby zablokować
obsługę  plików  cookies  lub  każdorazowo  uzyskiwać  informacje  o  ich  umieszczeniu  w  swoim
urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików
cookies w urządzeniu końcowym.

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych
funkcji  Platformy.  Informacje  dotyczące  ustawień  przeglądarek  internetowych  dostępne  są  w  jej
menu  (opcja  pomocy)  lub  na  stronie  producenta.  Pliki  cookies  z  których  korzysta  serwis
(zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom.



3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Zawsze staramy się  by  przetwarzać tylko te dane osobowe,  które są  niezbędne i  w minimalnym
zakresie, przy czym możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

Gdy jesteś naszym klientem:
1) imię i nazwisko
2) nazwa firmy / podmiotu
3) kraj
4) województwo
5) miasto
6) kod pocztowy
7) adres prowadzenia działalności gospodarczej
8) nr telefonu
9) adres e-mail
10) unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej
11) w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury
12) dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z reklamacji usług świadczonych drogą 
elektroniczną

Gdy jesteś pracownikiem naszego klienta:
1) imię i nazwisko
2) login
3) adres e-mail
4) adres zamieszkania
5) województwo
6) miasto
7) numer telefonu (komórkowy)
8) numer telefonu (stacjonarny)
9) dane lokalizacyjne
10) dane wykonanych i zleconych prac
11) kwalifikacje
12) czas pracy
  
Gdy  jesteś  podopiecznym  naszego  klienta  (czyli  osobą  objętą  opieką  placówki  lub  firmy,  która
korzysta z naszej Platformy):
1) imię i nazwisko
2) płeć
3) adres zamieszkania
4) miasto
5) województwo
6) kod pocztowy
7) gmina
8) numer telefonu (komórkowy)
9) numer telefonu (stacjonarny)
10) wzrost
11) waga
12) przedział godzinowy (podane przez osobę godziny, w których jest dostępna np. w celu odwiedzin)
13) wymiar przyznanych godzin
14) dane z decyzji ośrodka pomocy społecznej



Gdy jesteś opiekunem lub członkiem rodziny podopiecznego naszego klienta (czyli użytkownikiem 
naszej aplikacji, korzystającym z niej w związku z tym, że Twój bliski lub podopieczny jest pod opieką 
placówki lub firmy, która korzysta z naszej Platformy):
1) imię i nazwisko
2) adres e-mail
3) numer telefonu

Gdy jesteś niezależnym użytkownikiem (czyli użytkownikiem naszej aplikacji, korzystającym z niej
w związku z tym, że udzielasz pomocy innym użytkownikom):
1) imię i nazwisko
2) adres e-mail
3) numer telefonu
4) adres
5) opis
6) dane formularzy współpracy
7) dane wykonanych i zleconych prac
8) czas pracy
9) dane certyfikatu
10) dane okresów rozliczeniowych za usługi
11) odległość świadczenia usług (w odniesieniu do podanego adresu)
12) kategorie usług

Gdy jesteś niezależnym użytkownikiem (czyli użytkownikiem naszej aplikacji, korzystającym z niej
w związku z tym, że korzystasz z pomocy udzielanej przez innych użytkowników):
1) imię i nazwisko
2) adres e-mail
3) numer telefonu
4) adres
5) dane formularzy współpracy
6) dane wykonanych i zleconych prac

Przetwarzamy również następujące dane wszystkich użytkowników Platformy:
1) adres IP
2) data i czas serwera
3) lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z aplikacją
4) parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Twoje  dane  osobowe  ujawniamy  w  wymaganym  zakresie  organom  administracji  państwowej,
uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np.: organy podatkowe).

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się na zasobach
podmiotów trzecich (np. OVH, Dell). W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą
one  transferowane  do  tzw.  krajów trzecich  (poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy),  gdzie  nie  ma
zastosowania RODO.

Musisz  również  wiedzieć,  że  w  naszej  działalności  korzystamy  ze  wsparcia  wyspecjalizowanych
zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to
podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu:

1) obsługi systemu informatycznego Platformy, 
2) obsługi księgowej,
3) obsługi płatności internetowej,



4) informacji o niewypłacalnych dłużnikach (np. KRD, BIG).

W stosownych umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane mają
być chronione zgodnie z RODO i nie będą transferowane do krajów trzecich.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś naszym klientem to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie tak długo, jak to
jest  niezbędne  do  celów  podatkowych,  czyli  –  zgodnie  z  obecnie  obowiązującymi  przepisami
polskiego prawa – przez 5 lat od powstania obowiązku podatkowego. Zapewne dobrze wiesz, że pięć
lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych.

Jeśli  współpracujemy  z  Tobą  w  sposób  stały  (np.  prowadząc  dla  Ciebie  konto  na  Platformie),
to oczywiście Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy,
czyli utrzymania konta.

Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia (np.
z tytułu reklamacji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc
w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania
zgody.

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy  wszelkich  starań,  abyś  był  zadowolony  ze  współpracy  z  nami.  Pamiętaj  jednak,  że
przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje
dane  osobowe,  a  w  niektórych  wypadkach  spowodować  zaprzestanie  takiego  przetwarzania.  Te
prawa to:

Prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)
Artykuł 15 Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania
dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione,  w  szczególności  o  odbiorcach  w  państwach  trzecich  lub  organizacjach
międzynarodowych;
d)  w  miarę  możliwości  planowany  okres  przechowywania  danych  osobowych,  a  gdy  nie  jest  to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e)  informacje  o  prawie  do  żądania  od  administratora  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania  danych  osobowych  dotyczącego  osoby,  której  dane  dotyczą,  oraz  do  wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g)  jeżeli  dane  osobowe nie  zostały  zebrane  od  osoby,  której  dane  dotyczą  –  wszelkie  dostępne
informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa
w art.  22 ust. 1 i  4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich



podejmowania,  a także o znaczeniu i  przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla
osoby, której dane dotyczą.
2.  Jeżeli  dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej,
osoba,  której  dane dotyczą,  ma prawo zostać  poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach,
o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
3.  Administrator  dostarcza  osobie,  której  dane  dotyczą,  kopię  danych  osobowych  podlegających
przetwarzaniu.  Za  wszelkie  kolejne  kopie,  o  które  zwróci  się  osoba,  której  dane  dotyczą,
administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej,
informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
4. Prawo do uzyskania kopii,  o której  mowa w ust.  3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa
i wolności innych.

Prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)
Artykuł 16 Prawo do sprostowania danych
Osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo  żądania  od  administratora  niezwłocznego  sprostowania
dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania,
osoba,  której  dane dotyczą,  ma prawo żądania  uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)
Artykuł 17 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
1.  Osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo  żądania  od  administratora  niezwłocznego  usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane
osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a)  dane  osobowe nie  są  już  niezbędne do celów,  w których zostały  zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c)  osoba, której dane dotyczą,  wnosi  sprzeciw na mocy art.  21 ust.  1  wobec przetwarzania i  nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą,
wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e)  dane  osobowe  muszą  zostać  usunięte  w  celu  wywiązania  się  z  obowiązku  prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
o których mowa w art. 8 ust. 1.
2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane
osobowe,  to  –  biorąc  pod  uwagę  dostępną  technologię  i  koszt  realizacji  –  podejmuje  rozsądne
działania,  w  tym środki  techniczne,  by  poinformować  administratorów przetwarzających te  dane
osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych
danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa  państwa  członkowskiego,  któremu  podlega  administrator,  lub  do  wykonania  zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2
lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub
do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa
w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.



Prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)
Artykuł 18 Prawo do ograniczenia przetwarzania
1.  Osoba,  której  dane dotyczą,  ma  prawo żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do
czasu  stwierdzenia,  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  stronie  administratora  są  nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać,
z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane
dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)
Artykuł 21 Prawo do sprzeciwu
1.  Osoba,  której  dane dotyczą,  ma prawo w dowolnym momencie wnieść  sprzeciw – z  przyczyn
związanych  z  jej  szczególną  sytuacją  –  wobec  przetwarzania  dotyczących  jej  danych  osobowych
opartego  na  art.  6  ust.  1  lit.  e)  lub  f),  w  tym  profilowania  na  podstawie  tych  przepisów.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,  nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej
danych  osobowych  na  potrzeby  takiego  marketingu,  w  tym  profilowania,  w  zakresie,  w  jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
3. Jeżeli  osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu
bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się
ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych
informacji.
5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy
2002/58/WE osoba,  której  dane  dotyczą,  może  wykonać  prawo do  sprzeciwu za  pośrednictwem
zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych na mocy art.  89 ust.  1,  osoba, której  dane dotyczą,  ma prawo wnieść sprzeciw –
z  przyczyn  związanych  z  jej  szczególną  sytuacją  –  wobec  przetwarzania  dotyczących  jej  danych
osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym.

Prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)
Artykuł 20 Prawo do przenoszenia danych
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła
administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód
ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:



a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub
na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
żądania,  by  dane  osobowe  zostały  przesłane  przez  administratora  bezpośrednio  innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art.
17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania,  które jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez 
e-mail na adres: biuro@dobrewsparcie.org lub telefonicznie pod nr +48 536 060 202.

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie  z  art.  77  RODO  przysługuje  Ci  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,
w szczególności  w państwie  członkowskim swojego zwykłego pobytu,  swojego miejsca  pracy  lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych
Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres ul.  Stawki 2, 00-913
Warszawa  lub  pocztą  elektroniczną  na  adres  kancelaria@uodo.gov.pl,  możesz  również  uzyskać
bardziej  szczegółowe  informacje  (w  tym  aktualne  numery  telefonów)  na  stronie  internetowej:
https://uodo.gov.pl/.

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania
umowy.  Część  danych  jest  również  niezbędna  do  realizacji  przez  nas  obowiązków  wynikających
z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, obowiązki prokonsumenckie).
Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe mamy wyłącznie od Ciebie. Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem
cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Dane  lokalizacyjne oraz eksploatacyjne  i  związane  z  wykorzystaniem  cookies są  przetwarzane
w sposób zautomatyzowany oraz poddawane profilowaniu w rozumieniu  przyjętym przez RODO.
Pozostałe zaś dane osobowe nie są w ten sposób przetwarzane.


