POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, Caritas Archidiecezji Warszawskiej (Caritas AW) zapewnia
ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku
prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn na rzecz naszej
instytucji poprzez serwis internetowy.
Caritas AW przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności
użytkowników odwiedzających portal wraszawa.caritas.pl. Gromadzone poprzez
witrynę dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do wskazanej powyżej
działalności. Żadne dane identyfikacyjne, do jakichkolwiek celów, nie są
przekazywane do strony trzeciej.
Przy dokonaniu darowizny na rzecz Caritas AW proszę o zapoznanie się z poniższą
klauzulą informacyjną.
Portal wraszawa.caritas.pl nie wykorzystuje na swojej stronie plików Cookiem,
których celem byłoby zbieranie i przetwarzania danych osobowych oraz danych
eksploatacyjnych dla personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz
analizowania ruchu na naszych stronach.
Gromadzenie danych
Oprócz danych osobowych zbieranych przy dokonaniu darowizny, takich jak imię,
nazwisko i adres e-mail, przechowujemy również zapytania HTTP/HTTPS kierowane
do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest
następujący:










publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być
bezpośrednio komputer użytkownika)
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS
o ile jest możliwa,
nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania http,
kod odpowiedzi HTTP/HTTPS,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Caritas AW.
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki
z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie
przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy
służący do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Caritas AW, a także
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza
osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów
mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze
podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech
identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Odnośniki do innych stron
Serwis Caritas AW zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych
stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka
prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu
WWW Caritas AW.

KLAZULA INFROMACYJNA
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 osobowych – RODO) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone
poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej
waszych danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji
Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00322 Warszawa, dane kontaktowe – tel. 22/8281815, faks 22/8281815
e-mail: warszawa@caritasaw.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest p.
Dariusz Tarka, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:
dtarka@caritasaw.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez pracowników i
współpracowników Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych
na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania
informacji na podstawie przepisów prawa w celu niezbędnym tylko do
przyjęcia na rzecz Caritas AW darowizny z Pani/Pana stron, działań
statutowych Caritas AW oraz przesyłania podziękowań na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a i e RODO.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych mogą one być
udostępniane innym odbiorcom takim jak:
- Firma Rocka, która administruje system informatyczny Caritas AW.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
rozliczeń finansowo-księgowy i działań promocyjny Caritas AW, nie dłużej niż
6 lat, a następnie archiwizowane i przechowywane przez ustawowy okres
czasu lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Caritas AW Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie ma
wpływu na realizację zadań statutowych Caritas AW wobec Pani/Pana osoby.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby
skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą
oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie
wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Zmiany
W przypadku ewentualnych zmian obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone
zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

