Informacje o przetwarzaniu
danych osobowych

Informacje ogólne:
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
W związku z obowiązującymi przepisami informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rewitalizacji
Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”, nr NIP 7792479587, nr REGON 369240959, adres
siedziby: ul. Grottgera 11/5, 60-758 Poznań, tel. 504-800-758, adres e-mail:
kontakt@koimeterion.org.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
m.gensler@koimeterion.org.
3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
b) wykonywanie zadań wynikających z regulaminu Stowarzyszenia Rewitalizacji
Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”, który znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin.
c) realizacja umów,
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6
ust. 1 pkt a RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu
Administratora przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
b) podmioty uprawnione przepisami prawa,
c) podmioty upoważnione przez Panią/Pana,
e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy (dot. zawierania umów związanych z
zatrudnieniem pracowników).
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych może skutkować
brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Informacje o narzędziach analitycznych wykorzystywanych w witrynie:
1) Celem wykorzystywania narzędzi jest gromadzenie danych statystycznych dotyczących
ruchu w witrynie (m.in. liczba unikalnych użytkowników, długość odwiedzin, informacje o
lokalizacji odwiedzających).
2) Dane te zbierane są w celu poprawy jakości witryny i dostosowywania zamieszczanej w
niej treści do potrzeb odwiedzających, dzięki czemu możliwa jest skuteczniejsza promocja
działań Stowarzyszenia.
3) Dane zbierane są za pośrednictwem narzędzi analitycznych, takich jak pliki cookies lub
inne, podobne technologie. Przykładowymi plikami cookies wykorzystywanymi w tej
witrynie są:
XSRF-TOKEN (używany ze względów bezpieczeństwa)
hs (używany ze względów bezpieczeństwa)
svSession (identyfikuje unikalnych odwiedzających)
Więcej informacji na temat plików cookies mogą Państwo znaleźć pod linkami:
pliki cookies wykorzystywane przez Wix
pliki cookies wykorzystywane przez Google.
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4) Dane powierzane są następującym podmiotom, posiadającym siedzibę poza granicami
Polski w celu świadczenia usług:
Wix.com, Inc - w celu zarządzania stroną internetową, przechowywania danych na
serwerze (polityka prywatności Wix.com),
Google LLC - w celu korzystania z usług Google, w tym wykorzystywania narzędzi
analitycznych Google Analytics (polityka prywatności Google).
5) Serwisy obce, do których czasem odsyłamy w witrynie, mogą także używać cookies,
które umożliwiają logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających
preferencjom użytkowników. Pliki takie pochodzą z serwisu YouTube (polityka
prywatności). czy Facebook (polityka prywatności).
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa.
6) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. Wymaga to prostej konfiguracji przeglądarki internetowej. Poniżej
można znaleźć informacje, jak zmienić ustawienia cookies:
w przeglądarce Internet Explorer,
w przeglądarce Mozilla Firefox,
w przeglądarce Google Chrome,
w przeglądarce Opera,
w przeglądarce Safari.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami,
które ze swojej natury wymagają plików cookies.
7) Pliki cookies na Państwa urządzeniu wygasają po 2 latach, natomiast dane o
użytkownikach i zdarzeniach zostają usunięte z serwerów Analytics po 26 miesiącach.
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