
Polityka prywatności dla serwisów internetowych Fundacji „Wygrajmy Siebie” 

[obowiązuje od 25.05.2018 r.] 

  

Cieszymy się, że nasi Podopieczni, Wolontariusze, Partnerzy i Przyjaciele towarzyszą nam nie tylko 

podczas spotkań i wspólnych działań, ale także tutaj – w przestrzeni Internetu, śledząc aktualności, 

poszukując informacji, komentując nasze działania i współuczestnicząc w akcjach internetowych. Aby 

nasze internetowe spotkania były dla Was bezpieczne i komfortowe, przygotowaliśmy kilka informacji, 

które pozwolą Wam z większą wygodą i świadomością korzystać z strony internetowej, fan page’a na 

Facebook’u oraz innych serwisów. 

  

Informacje Ogólne 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Wygrajmy Siebie” (zwana dalej „Fundacją”) z 

siedzibą w Krakowie, ul. Kurczaba 3 lokal 5 ,30-868 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj. rejestrów prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem: 0000420987, NIP: 6793082319, REGON: 122578782. Ochrona danych odbywa się w 

zgodzie z wymogami obowiązujących powszechnie przepisów prawa, szczególnie zaś Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w 

skrócie „RODO”. Fundacja pozostaje operatorem strony internetowej www.wygrajmysiebie.pl oraz 

pozostałych oficjalnych serwisów internetowych przez nią prowadzonych. 

  

Fundacja dba o ochronę prywatności oraz informacji, jakie przekazują Użytkownicy jej serwisów 

internetowych, i nie ujawnia przekazywanych danych osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie 

dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Fundacją w obszarze zapewnienia 

odpowiedniej funkcjonalności serwisów, lub w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy 

ujawnienie danych staje się obligatoryjne. 

  

Do wszelkich publikacji umieszczonych w naszych serwisach internetowych prawa przysługują 

Fundacji, ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione; materiały przygotowane do swobodnego 

pobierania znajdują się w zakładce „DO POBRANIA”. 

  

Polityka Cookies 

Serwisy Fundacji nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczkach”), które stanowią dane informatyczne, w 

szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone 

do korzystania ze stron internetowych.  Pliki takie służą zazwyczaj do dostosowywania zawartości stron 

internetowych do preferencji Użytkowników, rozpoznawania urządzenia Użytkownika, odpowiedniego 

wyświetlania mu strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, do tworzenia 

statystyk korzystania ze stron internetowych oraz do utrzymywania sesji Użytkownika po zalogowaniu, 

by nie musiał on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła. Informujemy przy tym, że 



Fundacja nie wymaga logowania na swojej stronie internetowej, nie oferuje także na swoich serwisach 

usług, w ramach których należy podawać swoje dane, np. zapisu do newslettera. Fundacja jest 

podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika jej serwisów internetowych pliki 

cookies oraz operatorem serwisów mającym do tych plików dostęp. Pamiętajcie, że zasady stosowania 

plików cookies możecie każdorazowo ograniczyć i określić poprzez zmianę ustawień dotyczących 

„ciasteczek” w swoich przeglądarkach internetowych. 

  

O plikach cookies możecie dowiedzieć się więcej na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl. 

Nadmieniamy, że wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne zamieszczone na stronie 

http://wszystkoociasteczkach.pl chronione są prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. 

  

Chcemy Was też poinformować, że Fundacja może umieszczać na swoich serwisach internetowych 

odnośniki i linki do innych stron www i serwisów osób trzecich, np. swoich Partnerów. Fundacja nie 

ponosi odpowiedzialności za treści i zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach i 

w takich serwisach. 


