Polityka prywatności Fundacji Równanie
Fundacja Równanie szanuje prawo każdego użytkownika Internetu do zachowania prywatności i
nieujawniania danych osobistych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by chronić
bezpieczeństwo danych każdej osoby korzystającej ze stron Fundacji.
W szczególności:
1. Nie zbieramy informacji, które pozwolą na identyfikację naszych użytkowników, chyba że
dobrowolnie zdecydowali się oni na ich udostępnienie poprzez serwis www, e-mail,
telefon, poprzez dołączenie się do grona naszych darczyńców lub przez pocztę
tradycyjną. Jeśli zdecydowałeś/aś się udostępnić nam te informacje, zapewniamy ich
pełną poufność. Jeżeli przetwarzanie udostępnionych nam danych wymaga udziału
trzeciej strony (np. banku) korzystamy z najwyższej jakości usług, zapewniających
maksymalne bezpieczeństwo danych.
2. Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy list mailingowych uzyskanych przez strony
Fundacji, ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danych
osobowych.
3. Nie udostępniamy naszych list zewnętrznym podmiotom, jeżeli nie zobowiążą się do
przestrzegania naszej polityki prywatności opisanej w tym miejscu.
4. Zgodnie z wymogami polskiego prawa przy naszych formularzach (np. rejestracji na
wydarzenie) umieszczamy klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do
informowania na temat działań Fundacji Równanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02 nr 101 poz. 926 wraz z pózn. zmianami)".
5. Zgodnie z wymogami polskiego prawa przy naszych petycjach umieszczamy klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
petycji dla potrzeb niezbędnych do informowania na temat działań Fundacji Równanie
oraz do przekazania petycji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 02 nr 101 poz. 926 wraz z pózn. zmianami)".
6. W naszych formularzach i petycjach prosimy o dobrowolne podanie następujących danych
osobowych: imię i nazwisko, miasto, kod pocztowy, województwo, adres zamieszkania,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, zawód/zajęcie, organizacja/instytucja/firma.
Nie każdy formularz lub petycja będzie wymagać podania danych z wszystkich
wymienionych zakresów.
7. Wszelkie dane dotyczące ruchu na naszych stronach: serwerach z których użytkownicy
wchodzą na stronę, czas i data odwiedzin, nawigacja po serwisie są anonimowe i nie
łączymy ich z konkretnymi osobami. Dane te wykorzystujemy do poprawy funkcjonalności
naszych stron.
8. Nasze strony korzystają z plików cookie aby lepiej wyświetlać się na Twoim urządzeniu.
Nie używamy plików cookie, aby śledzić historię Twojej nawigacji lub sprawdzać Twoje

preferencje. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zawiadamiała cię, kiedy
otrzymujesz pliki cookie, albo uniemożliwić otrzymywanie plików cookie.
9. Jeśli zapisałeś się do jednego z naszych newsletterów: bezpośrednio, podczas
podpisywania petycji, rejestracji na organizowane przez nas wydarzenie lub w celu
otrzymania publikacji, możesz otrzymywać informacje o naszych działaniach w ramach
konkretnej inicjatywy lub działań całego Fundacji. W każdym momencie możesz
zrezygnować z otrzymywania tych informacji, klikając w link na dole newslettera
„Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”.
10. Jeśli zostałeś darczyńcą jednej z inicjatyw lub całego Instytutu będziesz otrzymywać
informacje o naszych działaniach i zaproszenia do wspólnych akcji. W każdym momencie
możesz z tych powiadomień i zaproszeń zrezygnować.
11. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Równanie z siedzibą przy ul.
Strzeleckiej 21/25/59, 03-433 Warszawa.
12. W każdym momencie możesz zażądać dostępu do danych, jakie nam dobrowolnie
udostępniłeś, w celu ich korekty lub usunięcia. Napisz w tym celu na adres
kontakt@rownanie.org lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
Fundacja Równanie może zmieniać zapisy polityki prywatności, zawsze mając na uwadze
bezpieczeństwo i poufność udostępnianych nam danych. W takim przypadku informacja o
zmianach i ich zakresie zostanie opublikowana na stronie głównej Fundacji.

