
 

Polityka Prywatności 

 

Polityka prywatności serwisu www.fundacjaafriquia.org  

 

1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych 

osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług 

Serwisu. 

 

2. 

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Fundacja 

„AFRIQUIA” z siedzibą w Chorzowie KRS: 0000783911; NIP: 6272762388; REGON: 

38321116000000 

 

3. 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne 

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. 

Wykonywanie ich jest stale kontrolowane Dodatkowo sprawdzana jest ich zgodność z aktami 

prawnymi – m.in. Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Ustawą z 

dnia  18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także pozostałych aktach 

prawnych. 

 

4. 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika 

oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do 

przetwarzania danych osobowych na ich podstawie lub w celu realizacji zawartej pomiędzy 

stronami umowy. 

 

5. 

Dane osobowe przesłane za pośrednictwem strony internetowej będą wykorzystywane 

wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. 

 

 

6. 

http://www.fundacjaafriquia.org/


 

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu: 

a) administrowania stroną internetową; 

b) personalizowania strony internetowej; 

c) umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej; 

d) wysyłania powiadomień e-mail, na które Użytkownik wyraził zgodę; 

e) wysyłania newslettera drogą e-mail, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę; 

f) zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Użytkownika lub 

dotyczącymi go w związku z naszą witryną; 

g) zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom; 

h) innych zastosowań. 

 

7. 

Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach w następujący sposób:  

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.  

 

8. 

Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji 

konkretnego formularza. 

 

9. 

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada następujące 

uprawnienia:  

a) dostępu do danych; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 

10. 

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, 

korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies 



 

zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich 

na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

11. 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: 

a) ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania; 

b) późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu 

z urządzeniem na którym zostały zapisane; 

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

d) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji 

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb Użytkownika. 

 

12. 

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione 

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych.  

 

13. 

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na 

które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich 

zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

 

14. 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają 

niezależnie od Serwisu i nie są nadzorowane przez Serwis. 


