POLITYKA PRYWATNOĝCI
serwisu internetowego prawodlaludzi.pl

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. WSTĉP.

Dnia 25 maja 2018 roku weszáo w Īycie 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 przepáywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w związku z czym chcielibyĞmy Panią/Pana
zapewniü, Īe przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa siĊ w sposób bezpieczny
oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów. Pragniemy równieĪ
poinformowaü o przysáugujących Pani/Panu uprawnieniach.
Chcąc chroniü Pani/Pana prywatnoĞü w sieci przygotowaliĞmy tĊ PolitykĊ prywatnoĞci,
aby poinformowaü, o tym w jaki sposób posáugujemy siĊ Pani/Pana danymi osobowymi,
które w ramach naszego serwisu internetowego prawodlaludzi.pl bĊdziemy przetwarzaü. W
niniejszej Polityce prywatnoĞci znajdzie Pani/Pan równieĪ procedury, które stosujemy, by
zapewniü bezpieczeĔstwo i poufnoĞü danych osobowych, informacje o sposobach zbierania i
wykorzystywania danych osobowych jak równieĪ wszelkie inne niezbĊdne wiadomoĞci na
temat ich przetwarzania na serwisie internetowym prawodlaludzi.pl.
Korzystając z serwisu internetowego prawodlaludzi.pl lub przesyáając w nim jakiekolwiek
petycje, akceptuje Pani/Pan jednoczeĞnie treĞü niniejszej Polityki prywatnoĞci oraz wyraĪa
zgodĊ na zbieranie i wykorzystywanie informacji, które są nam udzielane. W przypadku
braku akceptacji treĞci Polityki prywatnoĞci prosimy, aby Pani/Pan nie odwiedzali naszego
serwisu internetowego i nie korzystali z oferowanych na nim usáug.
Zastrzegamy sobie równieĪ prawo do zmiany treĞci Polityki prywatnoĞci. W przypadku
dokonania jakichkolwiek istotnych zmian w jej treĞci, niezwáocznie umieĞcimy na naszym
serwisie widoczne powiadomienie. JeĞli po publikacji zmian Pani/Pan nadal bĊdzie korzystaü
z naszego serwisu internetowego, oznaczaü to bĊdzie, Īe Pani/Pan wyraziá/a zgodĊ na
wprowadzone przez nas zmiany. ZachĊcamy równieĪ do systematycznego odwiedzania tej
strony i sprawdzania zamieszczonych tu wiadomoĞci.
W przypadku jakichkolwiek pytaĔ lub wątpliwoĞci dotyczących naszych zasad, Pani/Pana
danych osobowych lub zasad obowiązujących na naszym serwisie internetowym, prosimy o
kontakt.
Mając na uwadze powyĪsze oraz realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2.
RODO informujemy, Īe:
II.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

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

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziaá 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 powoáaá Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (dalej jako „IODO”) – Michalina :DFáDZ który w jego
imieniu nadzoruje sferĊ przetwarzania danych osobowych/z którym moĪna siĊ skontaktowaü
pod adresem: Fundacja Polski Instytut MyĞli 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 prywatnoĞci.

III.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe, które przetwarzamy przekazywane nam są od Pani/Pana w sposób
bezpoĞredni, podczas wypeániania/tworzenia petycji online na naszym serwisie internetowym
prawodlaludzi.pl
Dane osobowe, które zbieramy podczas ww. dziaáaĔ to:
imiĊ,
nazwisko,
adres e-mail,
miasto.
Zbierane są takĪe informacje ĞciĞle techniczne dotyczące wszystkich osób, które
odwiedzają naszą witrynĊ, do których zaliczyü moĪna przede wszystkim: adres IP, informacje
techniczne na temat przeglądarki internetowej (typ, wersja, system operacyjny), sposób
zbierania informacji za pomocą plików cookies.
Informujemy, Īe nasz serwis internetowy prawodlaludzi.pl jest dedykowany tylko dla
osób peánoletnich. JeĞli z posiadanych przez nas informacji bĊdzie wynikaü, Īe z naszego
serwisu korzysta osoba niepeánoletnia oraz Īe przechowujemy dane osobowe takiej osoby,
wówczas usuniemy te dane tak szybko, jak tylko bĊdzie to moĪliwe.

IV.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe bĊdą przetwarzane w celu realizacji zadaĔ statutowych ADO,
takich jak prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk spoáecznych i humanistycznych,
badania rynku i opinii publicznej.
Ponadto, ADO bĊdąc fundacją skupiającą siĊ na rozwoju, mobilizacji i promocji, tzw.
spoáeczeĔstwa obywatelskiego, obiera sobie za zadanie przede wszystkim wzmoĪenie
zdolnoĞci obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do samoorganizacji, okreĞlania i osiągania
wyznaczonych przez nich celów, poprzez oddziaáywanie na wszelkiego rodzaju
przedstawicieli wáadzy paĔstwowej, celem przedstawienia im dąĪeĔ i aspiracji obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, czemu sáuĪyü mają wypeánione i opatrzone Pani/Pana podpisem
petycje zamieszczone na serwisie internetowym prawodlaludzi.pl.

Celem, dla których Pani/Pana dane osobowe bĊdą przetwarzane jest równieĪ
zainteresowanie wáadz paĔstwowych sprawami spoáeczeĔstwa (spoáecznoĞci) oraz utworzenie
poczucia odpowiedzialnoĞci za jego dobro, jak i zaspokajanie jego potrzeb.
Przetwarzanie danych osobowych na serwisie internetowym prawodlaludzi.pl bĊdzie
równieĪ miaáo na celu uwierzytelnienie záoĪenia podpisu pod poszczególnymi petycjami w
serwisie internetowym, jak równieĪ do dokonania jak najdokáadniejszej analizy, badania i
ulepszenia jakoĞci naszego serwisu, a w efekcie dostarczenia i sporządzenia serwisu
dostosowanego do jak najwiĊkszej iloĞci uĪytkowników przy jednoczesnym speánieniu
wiĊkszoĞci ich potrzeb.
Pani/Pana dane bĊdą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji zgodnie z przepisami
prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbĊdnoĞü do wypeánienia obowiązków
prawnych ciąĪących na administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach. W przypadku wyraĪenia przez Panią/Pana zgody na udostĊpnienie
imienia i nazwisko na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycjĊ lub urzĊdu go
obsáugującego, 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, wyraĪona w trakcie rejestracji/podczas
wypeániania petycji.
ZgodĊ na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa powyĪej, moĪe Pani/Pan
wycofaü w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki zgodĊ Pani/Pan wyraziá/a.
Przetwarzanie danych osobowych przez ADO bĊdzie trwaáo do chwili záoĪenia przez
Panią/Pana oĞwiadczenia o cofniĊciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach
serwisu internetowego prawodlaludzi.pl.

VI.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bĊdą podmioty rozpatrujące petycjĊ lub
urzĊdy go obsáugujące, a ponadto:
1. Rada Ministrów,
2. Ministerstwo Zdrowia,
3. Ministerstwo Cyfryzacji,
4. Ministerstwo Finansów,
5. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki,
6. Ministerstwo Rozwoju,
7. Zespoáy Parlamentarne zarówno Sejmowe jak i Senackie zajmujące siĊ
zagadnieniami poruszonymi w treĞci Petycji umieszczonych na serwisie
internetowym prawodlaludzi.pl wedáug swojej wáaĞciwoĞci,
8. Partnerzy Kampanii (peány wykaz Partnerów dostĊpny tu),
9. Organy administracji rządowej i publicznej,

10. Spóáka pod firmą Esencja Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako
podmiotowi odpowiedzialnemu za realizacjĊ i obsáugĊ serwisu internetowego
prawodlaludzi.pl.
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą byü przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji Polski Instytut MyĞli Gospodarczej,
m.in. dostawcom usáug IT, kancelariom prawnym, firmom ksiĊgowym, agencjom
marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie
umowy z Administratorem i wyáącznie zgodnie z jego poleceniami.
b) w odniesieniu do podmiotów wymienionych w pkt V ust. a) pkt 1-6 Pani/Pana
dane osobowe bĊdą udostĊpniane równieĪ ich:
 pracownikom, wspóápracownikom, dyrektorom, przedstawicielom, doradcom,
 podmiotom, którym powierzono wykonywanie zadaĔ w ramach dziaáania danego
resortu ministerialnego, w tym w szczególnoĞci podmiotom peániącym funkcje
instytucji poĞredniczących i wdraĪających,
 jednostkom organizacyjnym i podmiotom podlegáym.
c) w szczególnych sytuacjach ADO zastrzega sobie prawo do przekazania bądĨ
powierzenia Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, jednakĪe tylko na
podstawie pisemnej umowy powierzenia danych osobowych bądĨ umowy
podpowierzenia danych osobowych, zachowując przy tym co najmniej takie same
zasady, jak w przypadku niniejszej Polityki prywatnoĞci oraz gwarantując
Pani/Panu zgodnoĞü treĞci ww. umów z RODO.
VII.

PRZEKAZYWANIE
DANYCH
OSOBOWYCH
DO
PAēSTW
TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĉDZYNARODOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe bĊdą przekazywane do organizacji miĊdzynarodowej
wspóápracującej z ADO - World Vapers’ Alliance oraz obsáugującej witrynĊ World Vapers’
Alliance spóákĊ Red Flag Consulting Limited, zwana dalej „Red Flag”, jedynie w zakresie w
jakim jest to niezbĊdne do prowadzenia kampanii przez World Vapers’ Alliance, której
czĊĞcią jest kampania prowadzona przez ADO. Na podstawie Pani/Pana zgody dane te bĊdą
przetwarzane przez wymienione podmioty. Podlegające ochronie Pani/ Pana interesy zostaną
uwzglĊdnione zgodnie z przepisami. Wskazane podmioty mają obowiązek traktowania
Pani/Pana danych w sposób poufny i bezpieczny i mogą korzystaü z tych danych wyáącznie w
zakresie niezbĊdnym do realizacji swojego zadania.
VIII.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe bĊdą przechowywane czasowo, tj. na czas niezbĊdny do
osiągniĊcia wyznaczonego celu, jednakĪe nie dáuĪej niĪ do dnia 31 grudnia 2023 roku. Po tym
okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną trwale usuniĊte z naszej bazy danych, jak równieĪ
z baz danych wszystkich podmiotów przetwarzających, którym dane osobowe przekazaliĞmy.
Pani/Pana dane bĊdą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji
dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.

IX.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Panu przysáugują nastĊpujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo do cofniĊcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wyraĪonej
przez Panią/Pana w kaĪdym momencie bez podawania przyczyny zgodnie z art. 7
RODO,
b) prawo dostĊpu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, tj. Īądania
od ADO informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, uzyskania ich
kopii, a takĪe informacji na temat: celów przetwarzania, kategorii danych
osobowych, odbiorców/kategorii odbiorców, którym dane zostaáy lub zostaną
ujawnione w okresie ich przechowywania lub o kryteriach ich ustalania, praw
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, moĪliwoĞci
wniesienia skargi do organu nadzoru i innych,
c) prawo Īądania niezwáocznego sprostowania/uzupeánienia swoich danych
osobowych w przypadku powziĊcia informacji, Īe Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane przez nas są nieprawidáowe, nieaktualne lub niekompletne zgodnie z
art. 16 RODO,
d) prawo Īądania usuniĊcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, z
zastrzeĪeniem, Īe usuniĊcie swoich danych osobowych jest moĪliwe wyáącznie
wtedy, gdy nie zaistnieją jakiekolwiek podstawy prawne upowaĪniające nas do
dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) prawo Īądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z
art. 18 RODO i z zastrzeĪeniami ujĊtymi w art. 18 RODO,
f) prawo przeniesienia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO.
Przysáuguje Pani/Panu równieĪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego siĊ ochroną danych osobowych w paĔstwie czáonkowskim Pani/Pana
zwykáego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popeánienia domniemanego naruszenia, tj.
Biura Prezesa UrzĊdu 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) powyĪej prosimy o
kontakt. W przypadku, gdy dojdzie do sprostowania lub usuniĊcia danych osobowych lub
ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie przepisów art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18
RODO, Pani/Pan zostanie o tym niezwáocznie poinformowana/y.
Wskazujemy równieĪ niniejszym, Īe wymienione w pkt IX ust. a)-f) powyĪej
uprawnienia nie posiadają absolutnego charakteru, co oznacza, Īe w niektórych sytuacjach
moĪemy zgodnie z obowiązującymi przepisami odmówiü Pani/Panu ich speánienia.
JednakĪe, gwarantujemy Pani/Panu, Īe jeĪeli odmawiamy uwzglĊdnienia Īądania, to tylko
po gáĊbokiej i dokáadnej analizie oraz tylko w przypadku, gdy odmowa uwzglĊdnienia
Īądania jest niezbĊdna.

X.

INFORMACJA O DOWOLNOĝCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych na naszym serwisie internetowym
prawodlaludzi.pl jest dobrowolne, ale warunkuje moĪliwoĞü podjĊcia przez ADO dziaáaĔ do
realizacji celu, dla którego nasz serwis internetowy zostaá 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 równieĪ nie dochodzi do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4) RODO.

XII.

POSTANOWIENIA KOēCOWE.

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

POLITYKA COOKIES
serwisu internetowego prawodlaludzi.pl

W celu dostosowania naszego serwisu internetowego prawodlaludzi.pl do potrzeb
naszych UĪytkowników oraz w celach statystycznych, informujemy PaĔstwa niniejszym o
tym, Īe:
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 szczególnoĞci pliki tekstowe, które są
przechowywane w Pani/Pana urządzeniu koĔcowym i przeznaczone są one do
korzystania ze stron internetowych naszego serwisu internetowego czy informacji
statystycznych. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwĊ strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania tych danych na Pani/Pana urządzeniu koĔcowym
oraz unikatowy numer.

4. WiĊkszoĞü plików cookies jest automatycznie usuwanae po zakoĔczeniu sesji (po
wylogowaniu siĊ lub zamkniĊciu okna przeglądarki). W przypadku urządzeĔ
mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeĔ stacjonarnych zastosowany zostaá
mechanizm przyjmowania plików cookies, który umoĪliwia zapamiĊtywanie
informacji związanych z danym UĪytkownikiem korzystającym z naszego serwisu
internetowego. ĩadne z wykorzystywanych przez FundacjĊ Polski Instytut MyĞli
Gospodarczej plików cookies nie pozwala na identyfikacjĊ UĪytkownika koĔcowego
naszego serwisu.
5. Serwis internetowy prawodlaludzi.pl stosuje pliki cookies wydajnoĞciowe, czyli
sáuĪące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, aby lepiej dziaáaáa i
funkcjonowaáa. Pliki cookies pozwalają zapamiĊtaü o ustawieniach UĪytkownika, tj.
rozmiar czcionki, jĊzyk, itp.
6. Serwis internetowy prawodlaludzi.pl stosuje i wykorzystuje równieĪ:
 cookies związane z oznaczeniem, Īe wypeániona zostaáa petycja w trybie
elektronicznym,
 cookies związane z przeáączaniem siĊ do innej wersji cms, tj. wersji
mobilnej,
 cookies związane z tym, Īe UĪytkownik zaakceptowaá PolitykĊ
prywatnoĞci,
 cookies związane z dostosowaniem stron internetowych prawodlaludzi.pl
do preferencji UĪytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych, w szczególnoĞci pliki te pozwalają na rozpoznanie
urządzenia UĪytkownika i odpowiedniego wyĞwietlenia strony internetowej
dostosowanej do jego indywidualnych preferencji,
 cookies do tworzenia statystyk z wyáączeniem personalnej identyfikacji
UĪytkownika, aby umoĪliwiü UĪytkownikom korzystanie z serwisu
internetowego prawodlaludzi.pl,
7. Pozostaáe niezaleĪne 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 Īe
UĪytkownik ma moĪliwoĞü zalogowania siĊ za pomocą Facebooka i wyraziü
zgodĊ na przetwarzanie informacji, do których zaliczyü moĪna imiĊ, nazwisko
i adres e-mail. Facebook prowadzi statystyki dotyczące zalogowanych
UĪytkowników, które dotyczą, m.in. czasu zalogowania, daty zalogowania.
8. UĪytkownik w kaĪdym momencie ma moĪliwoĞü wyáączenia w swojej przeglądarce
obsáugi przyjmowania plików cookies jednak efektem takiej zmiany mogą byü
utrudnienia związane z obsáugą usáug Ğwiadczonych za poĞrednictwem naszego
serwisu internetowego. Zapisane pliki cookies mogą byü takĪe przez UĪytkownika
usuniĊte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej,

programów sáuĪących w tym celu lub narzĊdzi dostĊpnych w ramach systemu
operacyjnego, z którego korzysta UĪytkownik.
9. Ze wzglĊdu na róĪnorodnoĞü dostĊpnych przeglądarek i aplikacji sáuĪących do obsáugi
Serwisu zarządzanie plikami cookies w róĪnych przeglądarkach wygląda inaczej,
dlatego przed rozpoczĊciem korzystania z naszego serwisu zalecamy zapoznanie siĊ
ze sposobem zarządzania funkcjami prywatnoĞci/bezpieczeĔstwa umieszczonymi w
menu uĪywanej przez UĪytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w
preferowany przez UĪytkownika sposób.
10. Niedokonanie zmian w ustawieniach uĪywanej przeglądarki w zakresie zarządzania
pilikami cookies spowoduje, iĪ pliki cookies bĊdą umieszczane w sposób
automatyczny w urządzeniu koĔcowym UĪytkownika.
11. Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostĊpnych
wersji przeglądarek internetowych.
12. W razie jakichkolwiek pytaĔ lub wątpliwoĞci, UĪytkownik moĪe zwróciü siĊ z proĞbą
o pomoc na adres kontakt@prawodlaludzi.pl.

