POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu internetowego prawodlaludzi.pl

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. WSTĘP.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony
danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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 jako „RODO”) w związku z czym chcielibyśmy Panią/Pana
zapewnić, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny
oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów. Pragniemy również
poinformować o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach.
Chcąc chronić Pani/Pana prywatność w sieci przygotowaliśmy tę Politykę prywatności,
aby poinformować, o tym w jaki sposób posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi,
które w ramach naszego serwisu internetowego prawodlaludzi.pl będziemy przetwarzać. W
niniejszej Polityce prywatności znajdzie Pani/Pan również procedury, które stosujemy, by
zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, informacje o sposobach zbierania i
wykorzystywania danych osobowych jak również wszelkie inne niezbędne wiadomości na
temat ich przetwarzania na serwisie internetowym prawodlaludzi.pl.
Korzystając z serwisu internetowego prawodlaludzi.pl lub przesyłając w nim jakiekolwiek
petycje, akceptuje Pani/Pan jednocześnie treść niniejszej Polityki prywatności oraz wyraża
zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji, które są nam udzielane. W przypadku
braku akceptacji treści Polityki prywatności prosimy, aby Pani/Pan nie odwiedzali naszego
serwisu internetowego i nie korzystali z oferowanych na nim usług.
Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany treści Polityki prywatności. W przypadku
dokonania jakichkolwiek istotnych zmian w jej treści, niezwłocznie umieścimy na naszym
serwisie widoczne powiadomienie. Jeśli po publikacji zmian Pani/Pan nadal będzie korzystać
z naszego serwisu internetowego, oznaczać to będzie, że Pani/Pan wyraził/a zgodę na
wprowadzone przez nas zmiany. Zachęcamy również do systematycznego odwiedzania tej
strony i sprawdzania zamieszczonych tu wiadomości.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszych zasad, Pani/Pana
danych osobowych lub zasad obowiązujących na naszym serwisie internetowym, prosimy o
kontakt.
Mając na uwadze powyższe oraz realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2.
RODO informujemy, że:
II.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA POLSKI INSTYTUT
MYŚLI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 31 lok. 13,
00-553 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000472967, NIP: 7010394607, REGON: 1468196 (dalej jako „ADO”).
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (dalej jako „IODO”) – Mateusz Marciniak, który w jego
imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych/z którym można się skontaktować
pod adresem: Fundacja Polski Instytut Myśli Gospodarczej, ul. Koszykowa 31 lok. 13, 00-553
Warszawa (adres), telefoniczne: drogą elektroniczną: rodo@pimg.pl. IOD udzieli Pani/Panu
odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
zasad niniejszej Polityki prywatności.

III.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe, które przetwarzamy przekazywane nam są od Pani/Pana w sposób
bezpośredni, podczas wypełniania/tworzenia petycji online na naszym serwisie internetowym
prawodlaludzi.pl
Dane osobowe, które zbieramy podczas ww. działań to:





imię,
nazwisko,
adres e-mail,
miasto.

Zbierane są także informacje ściśle techniczne dotyczące wszystkich osób, które
odwiedzają naszą witrynę, do których zaliczyć można przede wszystkim: adres IP, informacje
techniczne na temat przeglądarki internetowej (typ, wersja, system operacyjny), sposób
zbierania informacji za pomocą plików cookies.
Informujemy, że nasz serwis internetowy prawodlaludzi.pl jest dedykowany tylko dla
osób pełnoletnich. Jeśli z posiadanych przez nas informacji będzie wynikać, że z naszego
serwisu korzysta osoba niepełnoletnia oraz że przechowujemy dane osobowe takiej osoby,
wówczas usuniemy te dane tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

IV.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych ADO,
takich jak prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
badania rynku i opinii publicznej.
Ponadto, ADO będąc fundacją skupiającą się na rozwoju, mobilizacji i promocji, tzw.
społeczeństwa obywatelskiego, obiera sobie za zadanie przede wszystkim wzmożenie
zdolności obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do samoorganizacji, określania i osiągania
wyznaczonych przez nich celów, poprzez oddziaływanie na wszelkiego rodzaju
przedstawicieli władzy państwowej, celem przedstawienia im dążeń i aspiracji obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, czemu służyć mają wypełnione i opatrzone Pani/Pana podpisem
petycje zamieszczone na serwisie internetowym prawodlaludzi.pl.

Celem, dla których Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jest również
zainteresowanie władz państwowych sprawami społeczeństwa (społeczności) oraz utworzenie
poczucia odpowiedzialności za jego dobro, jak i zaspokajanie jego potrzeb.
Przetwarzanie danych osobowych na serwisie internetowym prawodlaludzi.pl będzie
również miało na celu uwierzytelnienie złożenia podpisu pod poszczególnymi petycjami w
serwisie internetowym, jak również do dokonania jak najdokładniejszej analizy, badania i
ulepszenia jakości naszego serwisu, a w efekcie dostarczenia i sporządzenia serwisu
dostosowanego do jak największej ilości użytkowników przy jednoczesnym spełnieniu
większości ich potrzeb.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji zgodnie z przepisami
prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie
imienia i nazwisko na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go
obsługującego, podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda.

V.

PODSTAWA
OSOBOWYCH.

PRAWNA

PRZETWARZANIA

DANYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, wyrażona w trakcie rejestracji/podczas
wypełniania petycji.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa powyżej, może Pani/Pan
wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki zgodę Pani/Pan wyraził/a.
Przetwarzanie danych osobowych przez ADO będzie trwało do chwili złożenia przez
Panią/Pana oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach
serwisu internetowego prawodlaludzi.pl.

VI.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty rozpatrujące petycję lub
urzędy go obsługujące:
1. Rada Ministrów,
2. Ministerstwo Zdrowia,
3. Ministerstwo Cyfryzacji,
4. Ministerstwo Finansów,
5. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki,
6. Ministerstwo Rozwoju,
7. Zespoły Parlamentarne zarówno Sejmowe jak i Senackie zajmujące się
zagadnieniami poruszonymi w treści Petycji umieszczonych na serwisie
internetowym prawodlaludzi.pl według swojej właściwości,
8. Partnerzy Kampanii (pełny wykaz Partnerów dostępny tu),
9. Organy administracji rządowej i publicznej,

10. Spółka pod firmą Esencja Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako
podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację i obsługę serwisu internetowego
prawodlaludzi.pl.
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji Polski Instytut Myśli Gospodarczej,
m.in. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, firmom księgowym, agencjom
marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie
umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
b) w odniesieniu do podmiotów wymienionych w pkt V ust. a) pkt 1-6 Pani/Pana
dane osobowe będą udostępniane również ich:
 pracownikom, współpracownikom, dyrektorom, przedstawicielom, doradcom,
 podmiotom, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach działania danego
resortu ministerialnego, w tym w szczególności podmiotom pełniącym funkcje
instytucji pośredniczących i wdrażających,
 jednostkom organizacyjnym i podmiotom podległym.
c) w szczególnych sytuacjach ADO zastrzega sobie prawo do przekazania bądź
powierzenia Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, jednakże tylko na
podstawie pisemnej umowy powierzenia danych osobowych bądź umowy
podpowierzenia danych osobowych, zachowując przy tym co najmniej takie same
zasady, jak w przypadku niniejszej Polityki prywatności oraz gwarantując
Pani/Panu zgodność treści ww. umów z RODO.
VII.

PRZEKAZYWANIE
DANYCH
OSOBOWYCH
DO
PAŃSTW
TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do organizacji międzynarodowej
współpracującej z ADO - World Vapers’ Alliance oraz obsługującej witrynę World Vapers’
Alliance spółkę Red Flag Consulting Limited, zwana dalej „Red Flag”, jedynie w zakresie w
jakim jest to niezbędne do prowadzenia kampanii przez World Vapers’ Alliance, której
częścią jest kampania prowadzona przez ADO. Na podstawie Pani/Pana zgody dane te będą
przetwarzane przez wymienione podmioty. Podlegające ochronie Pani/ Pana interesy zostaną
uwzględnione zgodnie z przepisami. Wskazane podmioty mają obowiązek traktowania
Pani/Pana danych w sposób poufny i bezpieczny i mogą korzystać z tych danych wyłącznie w
zakresie niezbędnym do realizacji swojego zadania.
VIII.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane czasowo, tj. na czas niezbędny do
osiągnięcia wyznaczonego celu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. Po tym
okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną trwale usunięte z naszej bazy danych, jak również
z baz danych wszystkich podmiotów przetwarzających, którym dane osobowe przekazaliśmy.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji
dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.

IX.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Panu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wyrażonej
przez Panią/Pana w każdym momencie bez podawania przyczyny zgodnie z art. 7
RODO,
b) prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, tj. żądania
od ADO informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, uzyskania ich
kopii, a także informacji na temat: celów przetwarzania, kategorii danych
osobowych, odbiorców/kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną
ujawnione w okresie ich przechowywania lub o kryteriach ich ustalania, praw
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, możliwości
wniesienia skargi do organu nadzoru i innych,
c) prawo żądania niezwłocznego sprostowania/uzupełnienia swoich danych
osobowych w przypadku powzięcia informacji, że Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane przez nas są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne zgodnie z
art. 16 RODO,
d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, z
zastrzeżeniem, że usunięcie swoich danych osobowych jest możliwe wyłącznie
wtedy, gdy nie zaistnieją jakiekolwiek podstawy prawne upoważniające nas do
dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z
art. 18 RODO i z zastrzeżeniami ujętymi w art. 18 RODO,
f) prawo przeniesienia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, tj.
Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel.: (22) 531 03 00.
W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt IX ust. a)-f) powyżej prosimy o
kontakt. W przypadku, gdy dojdzie do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub
ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie przepisów art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18
RODO, Pani/Pan zostanie o tym niezwłocznie poinformowana/y.
Wskazujemy również niniejszym, że wymienione w pkt IX ust. a)-f) powyżej
uprawnienia nie posiadają absolutnego charakteru, co oznacza, że w niektórych sytuacjach
możemy zgodnie z obowiązującymi przepisami odmówić Pani/Panu ich spełnienia.
Jednakże, gwarantujemy Pani/Panu, że jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko
po głębokiej i dokładnej analizie oraz tylko w przypadku, gdy odmowa uwzględnienia
żądania jest niezbędna.

X.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych na naszym serwisie internetowym
prawodlaludzi.pl jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia przez ADO działań do
realizacji celu, dla którego nasz serwis internetowy został stworzony.

XI.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI.

W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na serwisie internetowym
prawodlaludzi.pl nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu
art. 22 RODO, jak również nie dochodzi do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4) RODO.

XII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z
zakresu ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

POLITYKA COOKIES
serwisu internetowego prawodlaludzi.pl

W celu dostosowania naszego serwisu internetowego prawodlaludzi.pl do potrzeb
naszych Użytkowników oraz w celach statystycznych, informujemy Państwa niniejszym o
tym, że:
1. Serwis internetowy prawodlaludzi.pl wykorzystuje automatyczne przechowywanie
danych, mechanizm typu cookies (Local Storage Object, e-Tag), dalej jako „cookies”.
2. Serwis internetowy prawodlaludzi.pl nie zbiera w sposób zautomatyzowany
jakichkolwiek informacji na temat Pani/Pana danych osobowych, za wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które są
przechowywane w Pani/Pana urządzeniu końcowym i przeznaczone są one do
korzystania ze stron internetowych naszego serwisu internetowego czy informacji
statystycznych. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania tych danych na Pani/Pana urządzeniu końcowym
oraz unikatowy numer.

4. Większość plików cookies jest automatycznie usuwanae po zakończeniu sesji (po
wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). W przypadku urządzeń
mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został
mechanizm przyjmowania plików cookies, który umożliwia zapamiętywanie
informacji związanych z danym Użytkownikiem korzystającym z naszego serwisu
internetowego. Żadne z wykorzystywanych przez Fundację Polski Instytut Myśli
Gospodarczej plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika końcowego
naszego serwisu.
5. Serwis internetowy prawodlaludzi.pl stosuje pliki cookies wydajnościowe, czyli
służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, aby lepiej działała i
funkcjonowała. Pliki cookies pozwalają zapamiętać o ustawieniach Użytkownika, tj.
rozmiar czcionki, język, itp.
6. Serwis internetowy prawodlaludzi.pl stosuje i wykorzystuje również:
 cookies związane z oznaczeniem, że wypełniona została petycja w trybie
elektronicznym,
 cookies związane z przełączaniem się do innej wersji cms, tj. wersji
mobilnej,
 cookies związane z tym, że Użytkownik zaakceptował Politykę
prywatności,
 cookies związane z dostosowaniem stron internetowych prawodlaludzi.pl
do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych, w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie
urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej
dostosowanej do jego indywidualnych preferencji,
 cookies do tworzenia statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji
Użytkownika, aby umożliwić Użytkownikom korzystanie z serwisu
internetowego prawodlaludzi.pl,
7. Pozostałe niezależne cookies stosowane na naszym serwisie internetowym to:
a. Google Analytics – cookies gromadzone w celach analitycznych,
b. Facebook Pixel – cookies gromadzone w celach analitycznych,
c. Facebook Login – podpisywanie za pomocą Facebook, oznacza że
Użytkownik ma możliwość zalogowania się za pomocą Facebooka i wyrazić
zgodę na przetwarzanie informacji, do których zaliczyć można imię, nazwisko
i adres e-mail. Facebook prowadzi statystyki dotyczące zalogowanych
Użytkowników, które dotyczą, m.in. czasu zalogowania, daty zalogowania.
8. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce
obsługi przyjmowania plików cookies jednak efektem takiej zmiany mogą być
utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem naszego
serwisu internetowego. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika
usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej,

programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu
operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
9. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi
Serwisu zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej,
dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu zalecamy zapoznanie się
ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w
menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w
preferowany przez Użytkownika sposób.
10. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania
pilikami cookies spowoduje, iż pliki cookies będą umieszczane w sposób
automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.
11. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych
wersji przeglądarek internetowych.
12. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, Użytkownik może zwrócić się z prośbą
o pomoc na adres kontakt@prawodlaludzi.pl.

