
POLITYKA PRYWATNO CI 
serwisu internetowego prawodlaludzi.pl 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WST P. 

Dnia 25 maja 2018 roku wesz o w ycie europejskie rozporz dzenie dotycz ce ochrony 
danych osobowych - Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w zwi zku z czym chcieliby my Pani /Pana 
zapewni , e przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa si  w sposób bezpieczny 
oraz z poszanowaniem powszechnie obowi zuj cych przepisów. Pragniemy równie  
poinformowa  o przys uguj cych Pani/Panu uprawnieniach. 

Chc c chroni  Pani/Pana prywatno  w sieci przygotowali my t  Polityk  prywatno ci, 
aby poinformowa , o tym w jaki sposób pos ugujemy si  Pani/Pana danymi osobowymi, 
które w ramach naszego serwisu internetowego prawodlaludzi.pl b dziemy przetwarza . W 
niniejszej Polityce prywatno ci znajdzie Pani/Pan równie  procedury, które stosujemy, by 
zapewni  bezpiecze stwo i poufno  danych osobowych, informacje o sposobach zbierania i 
wykorzystywania danych osobowych jak równie  wszelkie inne niezb dne wiadomo ci na 
temat ich przetwarzania na serwisie internetowym prawodlaludzi.pl.  

Korzystaj c z serwisu internetowego prawodlaludzi.pl lub przesy aj c w nim jakiekolwiek 
petycje, akceptuje Pani/Pan jednocze nie tre  niniejszej Polityki prywatno ci oraz wyra a 
zgod  na zbieranie i wykorzystywanie informacji, które s  nam udzielane. W przypadku 
braku akceptacji tre ci Polityki prywatno ci prosimy, aby Pani/Pan nie odwiedzali naszego 
serwisu internetowego i nie korzystali z oferowanych na nim us ug. 

Zastrzegamy sobie równie  prawo do zmiany tre ci Polityki prywatno ci. W przypadku 
dokonania jakichkolwiek istotnych zmian w jej tre ci, niezw ocznie umie cimy na naszym 
serwisie widoczne powiadomienie. Je li po publikacji zmian Pani/Pan nadal b dzie korzysta  
z naszego serwisu internetowego, oznacza  to b dzie, e Pani/Pan wyrazi /a zgod  na 
wprowadzone przez nas zmiany. Zach camy równie  do systematycznego odwiedzania tej 
strony i sprawdzania zamieszczonych tu wiadomo ci. 

W przypadku jakichkolwiek pyta  lub w tpliwo ci dotycz cych naszych zasad, Pani/Pana 
danych osobowych lub zasad obowi zuj cych na naszym serwisie internetowym, prosimy o 
kontakt. 

Maj c na uwadze powy sze oraz realizuj c obowi zek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2. 
RODO informujemy, e:  

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA POLSKI INSTYTUT 
MY LI GOSPODARCZEJ z siedzib  w Warszawie, przy ul. Koszykowej 31 lok. 13,  
00-553 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy 



dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego 
pod numerem KRS: 0000472967, NIP: 7010394607, REGON: 1468196 (dalej jako „ADO”). 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator Danych Osobowych powo a  Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (dalej jako „IODO”) – Michalina  który w jego 
imieniu nadzoruje sfer  przetwarzania danych osobowych/z którym mo na si  skontaktowa  
pod adresem: Fundacja Polski Instytut My li Gospodarczej, ul. Koszykowa 31 lok. 13, 00-553 
Warszawa (adres), telefoniczne: drog  elektroniczn : rodo@pimg.pl. IOD udzieli Pani/Panu 
odpowiedzi na wszelkie pytania dotycz ce przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
zasad niniejszej Polityki prywatno ci. 

 

III. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane osobowe, które przetwarzamy przekazywane nam s  od Pani/Pana w sposób 
bezpo redni, podczas wype niania/tworzenia petycji online na naszym serwisie internetowym 
prawodlaludzi.pl 

Dane osobowe, które zbieramy podczas ww. dzia a  to: 

� imi , 
� nazwisko, 
� adres e-mail, 
� miasto. 

Zbierane s  tak e informacje ci le techniczne dotycz ce wszystkich osób, które 
odwiedzaj  nasz  witryn , do których zaliczy  mo na przede wszystkim: adres IP, informacje 
techniczne na temat przegl darki internetowej (typ, wersja, system operacyjny), sposób 
zbierania informacji za pomoc  plików cookies. 

Informujemy, e nasz serwis internetowy prawodlaludzi.pl jest dedykowany tylko dla 
osób pe noletnich. Je li z posiadanych przez nas informacji b dzie wynika , e z naszego 
serwisu korzysta osoba niepe noletnia oraz e przechowujemy dane osobowe takiej osoby, 
wówczas usuniemy te dane tak szybko, jak tylko b dzie to mo liwe. 

 

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Pani/Pana dane osobowe b d  przetwarzane w celu realizacji zada  statutowych ADO, 
takich jak prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk spo ecznych i humanistycznych, 
badania rynku i opinii publicznej.  

Ponadto, ADO b d c fundacj  skupiaj c  si  na rozwoju, mobilizacji i promocji, tzw. 
spo ecze stwa obywatelskiego, obiera sobie za zadanie przede wszystkim wzmo enie 
zdolno ci obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do samoorganizacji, okre lania i osi gania 
wyznaczonych przez nich celów, poprzez oddzia ywanie na wszelkiego rodzaju 
przedstawicieli w adzy pa stwowej, celem przedstawienia im d e  i aspiracji obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej, czemu s u y  maj  wype nione i opatrzone Pani/Pana podpisem 
petycje zamieszczone na serwisie internetowym prawodlaludzi.pl. 



Celem, dla których Pani/Pana dane osobowe b d  przetwarzane jest równie  
zainteresowanie w adz pa stwowych sprawami spo ecze stwa (spo eczno ci) oraz utworzenie 
poczucia odpowiedzialno ci za jego dobro, jak i zaspokajanie jego potrzeb. 

Przetwarzanie danych osobowych na serwisie internetowym prawodlaludzi.pl b dzie 
równie  mia o na celu uwierzytelnienie z o enia podpisu pod poszczególnymi petycjami w 
serwisie internetowym, jak równie  do dokonania jak najdok adniejszej analizy, badania i 
ulepszenia jako ci naszego serwisu, a w efekcie dostarczenia i sporz dzenia serwisu 
dostosowanego do jak najwi kszej ilo ci u ytkowników przy jednoczesnym spe nieniu 
wi kszo ci ich potrzeb. 

Pani/Pana dane b d  przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji zgodnie z przepisami 
prawa. Podstaw  prawn  przetwarzania danych jest niezb dno  do wype nienia obowi zków 
prawnych ci cych na administratorze wynikaj cych z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach. W przypadku wyra enia przez Pani /Pana zgody na udost pnienie 
imienia i nazwisko na stronie internetowej podmiotu rozpatruj cego petycj  lub urz du go 
obs uguj cego, podstaw  prawn  przetwarzania danych jest udzielona zgoda. 

 

V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  podstaw  prawn  przetwarzania danych osobowych 
jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, wyra ona w trakcie rejestracji/podczas 
wype niania petycji. 

Zgod  na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa powy ej, mo e Pani/Pan 
wycofa  w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki zgod  Pani/Pan wyrazi /a. 
Przetwarzanie danych osobowych przez ADO b dzie trwa o do chwili z o enia przez 
Pani /Pana o wiadczenia o cofni ciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach 
serwisu internetowego prawodlaludzi.pl.  

 

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
 
a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b d  podmioty rozpatruj ce petycj  lub 

urz dy go obs uguj ce, a ponadto:
1. Rada Ministrów, 
2. Ministerstwo Zdrowia, 
3. Ministerstwo Cyfryzacji, 
4. Ministerstwo Finansów, 
5. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki,  
6. Ministerstwo Rozwoju, 
7. Zespo y Parlamentarne zarówno Sejmowe jak i Senackie zajmuj ce si  

zagadnieniami poruszonymi w tre ci Petycji umieszczonych na serwisie 
internetowym prawodlaludzi.pl wed ug swojej w a ciwo ci, 

8. Partnerzy Kampanii (pe ny wykaz Partnerów dost pny tu), 
9. Organy administracji rz dowej i publicznej, 



10. Spó ka pod firm  Esencja Studio Sp. z o.o. z siedzib  w Warszawie jako 
podmiotowi odpowiedzialnemu za realizacj  i obs ug  serwisu internetowego 
prawodlaludzi.pl.  

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mog  by  przekazywane podmiotom 
przetwarzaj cym dane osobowe na zlecenie Fundacji Polski Instytut My li Gospodarczej, 
m.in. dostawcom us ug IT, kancelariom prawnym, firmom ksi gowym, agencjom 
marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzaj  dane osobowe na podstawie 
umowy z Administratorem i wy cznie zgodnie z jego poleceniami. 

 
b) w odniesieniu do podmiotów wymienionych w pkt V ust. a) pkt 1-6 Pani/Pana 

dane osobowe b d  udost pniane równie  ich: 
pracownikom, wspó pracownikom, dyrektorom, przedstawicielom, doradcom, 
podmiotom, którym powierzono wykonywanie zada  w ramach dzia ania danego 
resortu ministerialnego, w tym w szczególno ci podmiotom pe ni cym funkcje 
instytucji po rednicz cych i wdra aj cych,  
jednostkom organizacyjnym i podmiotom podleg ym. 
 

c) w szczególnych sytuacjach ADO zastrzega sobie prawo do przekazania b d  
powierzenia Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, jednak e tylko na 
podstawie pisemnej umowy powierzenia danych osobowych b d  umowy 
podpowierzenia danych osobowych, zachowuj c przy tym co najmniej takie same 
zasady, jak w przypadku niniejszej Polityki prywatno ci oraz gwarantuj c 
Pani/Panu zgodno  tre ci ww. umów z RODO. 
 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PA STW 
TRZECICH LUB ORGANIZACJI MI DZYNARODOWYCH. 

Pani/Pana dane osobowe b d  przekazywane do organizacji mi dzynarodowej 
wspó pracuj cej z ADO - World Vapers’ Alliance oraz obs uguj cej witryn  World Vapers’ 
Alliance spó k  Red Flag Consulting Limited, zwana dalej „Red Flag”, jedynie w zakresie w 
jakim jest to niezb dne do prowadzenia kampanii przez World Vapers’ Alliance, której 
cz ci  jest kampania prowadzona przez ADO. Na podstawie Pani/Pana zgody dane te b d  
przetwarzane przez wymienione podmioty. Podlegaj ce ochronie Pani/ Pana interesy zostan  
uwzgl dnione zgodnie z przepisami. Wskazane podmioty maj  obowi zek traktowania 
Pani/Pana danych w sposób poufny i bezpieczny i mog  korzysta  z tych danych wy cznie w 
zakresie niezb dnym do realizacji swojego zadania. 

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.  

Pani/Pana dane osobowe b d  przechowywane czasowo, tj. na czas niezb dny do 
osi gni cia wyznaczonego celu, jednak e nie d u ej ni  do dnia 31 grudnia 2023 roku. Po tym 
okresie Pani/Pana dane osobowe zostan  trwale usuni te z naszej bazy danych, jak równie   
z baz danych wszystkich podmiotów przetwarzaj cych, którym dane osobowe przekazali my. 

Pani/Pana dane b d  przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji 
dokumentów wchodz cych do narodowego zasobu archiwalnego. 

 



IX. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH. 

Pani/Panu przys uguj  nast puj ce prawa zwi zane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo do cofni cia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wyra onej 
przez Pani /Pana w ka dym momencie bez podawania przyczyny zgodnie z art. 7 
RODO, 

b) prawo dost pu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, tj. dania 
od ADO informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, uzyskania ich 
kopii, a tak e informacji na temat: celów przetwarzania, kategorii danych 
osobowych, odbiorców/kategorii odbiorców, którym dane zosta y lub zostan  
ujawnione w okresie ich przechowywania lub o kryteriach ich ustalania, praw 
zwi zanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, mo liwo ci 
wniesienia skargi do organu nadzoru i innych, 

c) prawo dania niezw ocznego sprostowania/uzupe nienia swoich danych 
osobowych w przypadku powzi cia informacji, e Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane przez nas s  nieprawid owe, nieaktualne lub niekompletne zgodnie z 
art. 16 RODO, 

d) prawo dania usuni cia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, z 
zastrze eniem, e usuni cie swoich danych osobowych jest mo liwe wy cznie 
wtedy, gdy nie zaistniej  jakiekolwiek podstawy prawne upowa niaj ce nas do 
dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

e) prawo dania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z 
art. 18 RODO i z zastrze eniami uj tymi w art. 18 RODO, 

f) prawo przeniesienia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO. 
 

Przys uguje Pani/Panu równie  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmuj cego si  ochron  danych osobowych w pa stwie cz onkowskim Pani/Pana 
zwyk ego pobytu, miejsca pracy lub miejsca pope nienia domniemanego naruszenia, tj. 
Biura Prezesa Urz du 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) powy ej prosimy o 
kontakt. W przypadku, gdy dojdzie do sprostowania lub usuni cia danych osobowych lub 
ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie przepisów art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 
RODO, Pani/Pan zostanie o tym niezw ocznie poinformowana/y. 

Wskazujemy równie  niniejszym, e wymienione w pkt IX ust. a)-f) powy ej 
uprawnienia nie posiadaj  absolutnego charakteru, co oznacza, e w niektórych sytuacjach 
mo emy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odmówi  Pani/Panu ich spe nienia. 
Jednak e, gwarantujemy Pani/Panu, e je eli odmawiamy uwzgl dnienia dania, to tylko 
po g bokiej i dok adnej analizie oraz tylko w przypadku, gdy odmowa uwzgl dnienia 

dania jest niezb dna. 

 
X. INFORMACJA O DOWOLNO CI LUB OBOWI ZKU PODANIA 

DANYCH OSOBOWYCH. 



Podanie przez Pani /Pana swoich danych osobowych na naszym serwisie internetowym 
prawodlaludzi.pl jest dobrowolne, ale warunkuje mo liwo  podj cia przez ADO dzia a  do 
realizacji celu, dla którego nasz serwis internetowy zosta  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 równie  nie dochodzi do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4) RODO. 

 

XII. POSTANOWIENIA KO COWE. 

W zakresie nieuregulowanym niniejsz  Polityk  prywatno ci obowi zuj  przepisy z 
zakresu ochrony danych osobowych.  

Niniejsza Polityka prywatno ci obowi zuje od dnia 25 maja 2018 roku. 

 

 

 

POLITYKA COOKIES 
serwisu internetowego prawodlaludzi.pl 

 

 W celu dostosowania naszego serwisu internetowego prawodlaludzi.pl do potrzeb 
naszych U ytkowników oraz w celach statystycznych, informujemy Pa stwa niniejszym o 
tym, e: 

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 wyj tkiem 
informacji zawartych w plikach cookies. 
 

3. Pliki cookies stanowi  dane informatyczne, a w szczególno ci pliki tekstowe, które s  
przechowywane w Pani/Pana urz dzeniu ko cowym i przeznaczone s  one do 
korzystania ze stron internetowych naszego serwisu internetowego czy informacji 
statystycznych. Pliki cookies zawieraj  zazwyczaj nazw  strony internetowej, z której 
pochodz , czas przechowywania tych danych na Pani/Pana urz dzeniu ko cowym 
oraz unikatowy numer. 
 



4. Wi kszo  plików cookies jest automatycznie usuwanae po zako czeniu sesji (po 
wylogowaniu si  lub zamkni ciu okna przegl darki). W przypadku urz dze  
mobilnych analogicznie, jak w przypadku urz dze  stacjonarnych zastosowany zosta  
mechanizm przyjmowania plików cookies, który umo liwia zapami tywanie 
informacji zwi zanych z danym U ytkownikiem korzystaj cym z naszego serwisu 
internetowego. adne z wykorzystywanych przez Fundacj  Polski Instytut My li 
Gospodarczej plików cookies nie pozwala na identyfikacj  U ytkownika ko cowego 
naszego serwisu. 
 

5. Serwis internetowy prawodlaludzi.pl stosuje pliki cookies wydajno ciowe, czyli 
s u ce do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, aby lepiej dzia a a i 
funkcjonowa a. Pliki cookies pozwalaj  zapami ta  o ustawieniach U ytkownika, tj. 
rozmiar czcionki, j zyk, itp.  
 

6. Serwis internetowy prawodlaludzi.pl stosuje i wykorzystuje równie : 
cookies zwi zane  z oznaczeniem, e wype niona zosta a petycja w trybie 
elektronicznym, 
cookies zwi zane z prze czaniem si  do innej wersji cms, tj. wersji 
mobilnej, 
cookies zwi zane z tym, e U ytkownik zaakceptowa  Polityk  
prywatno ci, 
cookies zwi zane z dostosowaniem stron internetowych prawodlaludzi.pl 
do preferencji U ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron 
internetowych, w szczególno ci pliki te pozwalaj  na rozpoznanie 
urz dzenia U ytkownika i odpowiedniego wy wietlenia strony internetowej 
dostosowanej do jego indywidualnych preferencji, 
cookies do tworzenia statystyk z wy czeniem personalnej identyfikacji 
U ytkownika, aby umo liwi  U ytkownikom korzystanie z serwisu 
internetowego prawodlaludzi.pl, 

 
7. Pozosta e niezale ne 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 pomoc  Facebook, oznacza e 

U ytkownik ma mo liwo  zalogowania si  za pomoc  Facebooka i wyrazi  
zgod  na przetwarzanie informacji, do których zaliczy  mo na imi , nazwisko 
i adres e-mail. Facebook prowadzi statystyki dotycz ce zalogowanych 
U ytkowników, które dotycz , m.in. czasu zalogowania, daty zalogowania. 
 

8. U ytkownik w ka dym momencie ma mo liwo  wy czenia w swojej przegl darce 
obs ugi przyjmowania plików cookies jednak efektem takiej zmiany mog  by  
utrudnienia zwi zane z obs ug  us ug wiadczonych za po rednictwem naszego 
serwisu internetowego. Zapisane pliki cookies mog  by  tak e przez U ytkownika 
usuni te poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przegl darki internetowej, 



programów s u cych w tym celu lub narz dzi dost pnych w ramach systemu 
operacyjnego, z którego korzysta U ytkownik.  
 

9. Ze wzgl du na ró norodno  dost pnych przegl darek i aplikacji s u cych do obs ugi 
Serwisu zarz dzanie plikami cookies w ró nych przegl darkach wygl da inaczej, 
dlatego przed  rozpocz ciem korzystania z naszego serwisu zalecamy zapoznanie si  
ze sposobem zarz dzania funkcjami prywatno ci/bezpiecze stwa umieszczonymi w 
menu u ywanej przez U ytkownika przegl darki, oraz skonfigurowania ich w 
preferowany przez U ytkownika sposób.  
 

10. Niedokonanie zmian w ustawieniach u ywanej przegl darki w zakresie zarz dzania 
pilikami cookies spowoduje, i  pliki cookies b d  umieszczane w sposób 
automatyczny w urz dzeniu ko cowym U ytkownika.  
 

11. Ze wzgl dów bezpiecze stwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dost pnych 
wersji przegl darek internetowych.  
 

12. W razie jakichkolwiek pyta  lub w tpliwo ci, U ytkownik mo e zwróci  si  z pro b  
o pomoc na adres kontakt@prawodlaludzi.pl.   

 


