
I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu www.cowewro.pl, zwanego 

dalej „Serwisem”. 

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze 

danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników  

i Organizatorów z Serwisu. 

II. Administrator danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wpierania Organizacji Pozarządowych 

„Umbrella” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, NIP 898-211-51-52, 

REGON 020545400, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281794, zwana 

dalej „Administratorem”. 

2. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych 

użytkowników Serwisu, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne 

 i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator 

zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed 

ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

 

III. Podstawa prawna przetwarzania danych 

1. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku i Organizatorze zgodnie z przepisami 

prawa, w tym w szczególności z 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 

(dalej: GDPR). 

2. Administrator, w oparciu o przepisy GDPR, jest uprawniony do przetwarzania danych 

osobowych Organizatora i Użytkownika w następujących okolicznościach: 

a. Użytkownik i Organizator wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 

b. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Organizatora będzie niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

c. gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie. 

3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych należących do zbiorów osób 

trzecich, które zostały udostępnione Administratorowi na podstawie umowy powierzenia. 

4. Podczas wykonywaniu różnego rodzaju zadań i projektów, realizowanych za pomocą lub 

pośrednictwem Serwisu, Administrator współpracuje z osobami trzecimi, w tym w szczególności z 

Gminą Wrocław. W takich przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe na zlecenie 

takich osób trzecich jako Podmiot Przetwarzający w rozumieniu art. 28 GDPR, o czym Użytkownik 
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i Organizator będzie poinformowany, a Administrator zachowa wszelkie wymogi określone w tym 

przepisie. 

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych 

1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga 

przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. Korzystanie z danych serwisu przez 

Organizatora wymaga zarejestrowania się, zgodnie z Regulaminem Serwisu.  

2.  Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika i Organizatora: 

 a. adres poczty elektronicznej; b. imię i nazwisko;  c. numer telefonu;  d. numer NIP. 

3. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych 

Administratorowi w celach marketingowych Administratora. 

4. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą w następujących okresach: 

1) pliki cookies – 1 rok, 

2) pozostałe dane – 2 lata, chyba, że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

dane zostaną usunięte na żądanie lub zostanie wyrażony sprzeciw. 

V. Udostępnianie danych innym podmiotom 

Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom: 

a. pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania 

danych osobowych, 

b. partnerzy Administratora (Lista partnerów), 

c. organy publiczne, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

VI. Prawa Użytkownika 

1. Użytkownikowi i Organizatorowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące 

uprawnienia: 

a. dostęp do treści swoich danych, 

b. sprostowanie danych, 

c. modyfikacja danych. 

d. ograniczenie przetwarzania danych, 

e. usunięcie danych, 

f. przenoszenie danych. 

2. Poza uprawnieniami, o których mowa wyżej, Użytkownik i Organizator w każdej chwili ma 

prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały przez niego podane. Administrator, w 

przypadku powzięcia informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na 

usunięciu przechowywanych danych. 

3. Użytkownik i Organizator może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się 

z Administratorem. 



4. Użytkownik i Organizator ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez 

Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy GDPR. 

 

VI. Pliki cookies 

1. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. 

2. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników i Organizatorów przeznaczone do 

korzystania ze stron internetowych. Użytkownik i Organizator wyraża zgodę na przechowywanie 

przez Prowadzącego na jego komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu 

telekomunikacyjnym plików typu „Cookies”, niezbędnych do prawidłowego oprowadzenia Portalu 

przez Prowadzącego.  

3. Użytkownik i Organizator może wycofać zgodę, o której mowa w ust. 2 za pomocą ustawień 

używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w 

wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody na 

przechowywanie przez prowadzącego na komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu 

telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego korzystania z Portalu przez 

Użytkownika i Organizatora.  

4. Pliki „Cookies” są wykorzystywane przez Prowadzącego w zakresie niezbędnym do działania 

Serwisu, jak np. przechowywanie identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Użytkownika i 

Organizatora, czy także dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. 

Nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika i Organizatora ani haseł w postaci jawnej. 

Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o 

Użytkownikach i Organizatorach. 

VIII. Bezpieczeństwo danych Użytkownika  

1. Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez 

Użytkowników i Organizatorów, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe 

danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.  

2. Prowadzący nie udostępnia danych osobowych Użytkowników i Organizatorów podmiotom 

trzecim bez ich wyraźnej, dobrowolnej i świadomie wyrażonej zgody.  

3. Użytkownik i Organizator może żądać realizacji przysługującego mu prawa do dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia 

oraz prawa do wniesienia sprzeciwu.  

4. W przypadku wyrażenia zgody Użytkownicy i Organizatorzy mają prawo wycofania zgody w 

dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, 

które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

5. Dane osobowe Użytkowników i Organizatorów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.  

6. Użytkownikowi i Organizatorowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  



7. Podanie przez Prowadzącego danych osobowych wskazanych w ust. 2 jest dobrowolne i jest 

warunkiem korzystania z Serwisu i pozostałych usług oferowanych Użytkownikowi i Organizatorowi 

przez Prowadzącego. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożnością korzystania 

z pełnych funkcji Serwisu oraz pozostałych usług oferowanych Użytkownikowi przez Prowadzącego. 

 8. Prowadzący informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Użytkowników i 

Organizatorów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują wobec Prowadzącego skutki 

prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają. 

IX. Uwagi końcowe 

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz 

modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i 

regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych 

uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych. 

2. W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki, wyjaśnienia można uzyskać 

kontaktując się e-mailowo na adres: cowewro@fundacja-umbrella.org.pl         lub 

korespondencyjnie na adres:  

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”  

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław 

 


