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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. W zakresie ochrony danych osobowych Stowarzyszenie stosuje przepisy 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) („RODO”), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dlatego 

też chcemy Państwo poinformować na jakich zasadach i w jakim celu przetwarzamy dane 

osobowe oraz jakie prawa Państwu przysługują. 

 

[Administrator Państwa danych osobowych] 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Piękne Anioły z siedzibą w 

Krakowie, ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000459857 („Stowarzyszenie”).  

3. Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(kontakt@piekne-anioly.pl) lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie Piękne Anioły, ul. Królewska 

57, 30-081 Kraków.  

 

[W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?] 

4. Stowarzyszenie przetwarza następujące dane osobowe: 

a) dane osobowe zebrane w związku z zawarciem, realizacją umowy - jeżeli skontaktowali 

się Państwo ze Stowarzyszeniem w celu zawarcia umowy lub nawiązali z nami współpracę 

poprzez zawarcie umowy (np. umowa darowizny); 

b) dane osobowe uczestników, opiekunów uczestników programów i projektów 

organizowanych i współorganizowanych przez Stowarzyszenie zebrane w związku z 

realizacją programów i projektów organizowanych lub współorganizowanych przez 

Stowarzyszenie; 

c) dane osobowe, tj. adres e-mail, pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku z 

udziałem w programach i projektach organizowanych przez Stowarzyszenie, lub też ze 

źródeł publicznie dostępnych, w tym w szczególności serwisów internetowych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu realizacji zawartych umów lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umów - 

podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dodatkowo, gdy przepisy 

prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i 

rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

b) dla celów związanych z realizacją projektów i programów organizowanych przez 

Stowarzyszenie (rozpatrzenie zgłoszenia, realizacja, nawiązanie kontaktu, publikacja 

rezultatów, etc.) – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. 

a) RODO. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale dzięki temu 

możecie Państwo wziąć udział w projektach i programach organizowanych przez 

Stowarzyszenie; 

c) w zakresie rozpowszechniania wizerunku utrwalonego w związku z realizacją projektów i 

programów organizowanych przez Stowarzyszenie – podstawą prawną przetwarzania jest 

udzielona zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 



2 
 

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Stowarzyszenia lub obrony przed 

takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie – podstawą  prawną przetwarzania jest art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia; 

e) w celach marketingu usług Stowarzyszenia (adres e-mail) – podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia 

obejmujący promowanie działań prospołecznych i charytatywnych; 

f) w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Stowarzyszeniu oraz realizacji 

zadań w interesie publicznym, gdy jest to niezbędne (np. przechowywanie dokumentacji 

podatkowej) - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

6. W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając e-mail na adres e-mail 

kontakt@piekne-anioly.pl lub pisemnie na adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków. 

 

[Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?] 

7. Stowarzyszenie będzie udostępniać dane osobowe swoim pracownikom i współpracownikom, w 

tym wolontariuszom, którzy zostaną upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. 

8. Państwa dane osobowe możemy przekazywać naszym usługodawcom – podmiotom, które 

wspomagają nas w naszych działaniach, świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w 

zakresie obsługi księgowej, obsługi prawnej lub hostingu. W każdym przypadku powierzenie 

innym podmiotom Państwa danych osobowych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO 

umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie współpracujące ze Stowarzyszeniem 

przy organizowanych przez Stowarzyszenie projektach i programach, tj. darczyńcy, sponsorzy, 

partnerzy Stowarzyszenia, w przypadku gdy uczestnicy tychże wyrażą na to zgodę. 

10. Jeżeli Państwo korzystacie z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać 

Państwa dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym te płatności. 

11. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane organom 

publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy 

obowiązującego prawa.  

12. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów 

Zjednoczonych Ameryki jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich 

ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja 

stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach 

mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których 

mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne. 

 

[Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?] 

13. Okres przetwarzania danych osobowych zasadniczo zależy od celu ich przetwarzania. Dane 

osobowe zebrane przez Stowarzyszenie będą przetwarzane odpowiednio: 

a) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia, realizacji umowy – przez 

czas trwania umowy, a ponadto do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy; 

b) w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z realizacją 

projektów i programów organizowanych przez Stowarzyszenie: 

mailto:kontakt@piekne-anioly.pl
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✓ w przypadku wydania decyzji negatywnej (niezakwalifikowanie do danego projektu lub 

programu) - do momentu wydania decyzji negatywnej; 

✓ w przypadku wydania decyzji pozytywnej - przez okres 10 lat od momentu wydania 

decyzji pozytywnej, tj. decyzji o zakwalifikowaniu do uczestniczenia w danym projekcie 

lub programie;  

c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingu usług Stowarzyszenia 

– dane te będą przetwarzane przez okres prowadzenia marketingu przez Stowarzyszenie 

lub zgłoszenia przez Państwo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 

osobowych w celach marketingowych; 

d) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym 

– przetwarzamy je przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z 

poszczególnych przepisów prawa. 

14. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Stowarzyszenie 

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

15. Stowarzyszenie nie stosuje profilowania. 

 

[Państwa prawa] 

16. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/ Panu różnorodne 

prawa. Wszelkie żądania związane z Pani/Pana prawami można zgłosić Stowarzyszeniu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@piekne-anioly.pl) lub pisemnie na adres: 

Stowarzyszenie Piękne Anioły ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.  

17. Przysługują Państwu następujące prawa: 

a) Prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych; 

b) Prawo do sprostowania: jeżeli uważa Pani/ Pan, że dane osobowe są niedokładne lub 

niekompletne, może Pani/ Pan domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich 

danych osobowych; 

c) Prawo do usunięcia: może Pani/ Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych; 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania: może Pani/ Pan poprosić o ograniczenie 

przetwarzania swoich danych osobowych; 

e) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W związku z tym, że jedną z podstaw przetwarzania 

jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia może Pani/ Pan sprzeciwić się 

przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną 

sytuacją. Przysługuje Pani/Panu bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym 

profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim, jak również w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń Stowarzyszenia;  

f) Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać; 

g) Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pani/ Pan 

domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane 

osobie trzeciej. 
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18. Stowarzyszenie dokłada najwyższych starań, by zapewnić Pani/ Panu najpełniejszą ochronę 

danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uzna Pani/ Pan, 

że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/ Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

[Ogólne informacje o cookies] 

19. Serwis dostępny pod adresem www.piekne-anioly.org używa niewielkich plików, zwanych 

cookies. Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych 

osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach 

oraz analizowania ruchu w serwisie. 

Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Państwa interakcji z Serwisem. Pozwalają 

przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania 

przez z serwisu, stronie, z której zostali Państwo przekierowani, a także liczbie odwiedzin i czasie 

Państwa wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej personalizacji 

komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów. 

Pliki cookies serwisu zapisywane są na Państwa urządzeniach automatycznie, jeśli 

ustawienia przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, 

z której pochodzi, swój „okres ważności”, a także indywidualną, losowo wybraną liczbę 

identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi 

przez Państwo danymi, w tym podanym adresem e-mail. 

W ustawieniach przeglądarki internetowej można wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli 

skorzystacie Państwo z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie 

pewnych jego funkcji może być ograniczone. 

Korzystanie z serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać 

będziemy jako zgodę na wykorzystywanie cookies. 

20. Serwis wykorzystuje zarówno cookie Stowarzyszenia, jak i cookie pochodzące od podmiotów 

trzecich. 

 

[Google Analytics] 

Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną 

przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane 

na Państwa komputerze i pozwalające na korzystanie z serwisu. Informacje o sposobie 

korzystania z serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych 

i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Państwa adres IP 

zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub 

w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera 

Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa 

przesłanych informacji aby analizować na rzecz Stowarzyszenia sposób użytkowania 

przez Państwo serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w serwisie oraz aby zapewniać inne 

usługi na rzecz Stowarzyszenia, związane z użytkowaniem serwisu oraz Internetu. 

Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi 

przez Google. 

 

[Remarketing] 

Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować reklamy w serwisie 

Facebook (Facebook Pixel) i Google (Sieć Reklamowa Google). 

 

[Web beacons] 
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Obok cookies serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów 

systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. 

Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki 

internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś do serwisu. Niektóre 

podstrony w ramach serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web beacons pozwalają 

na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, 

na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj 

przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych 

reklam. 

 

[Adres IP] 

21.  Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość́ gromadzenia adresów IP odwiedzających serwis, 

które mogą̨ być́ pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu 

analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, 

mogą̨ być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu. Adresy IP gromadzone są̨ w 

sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników. 

 

[Zmiany Polityki Prywatności] 

22.  Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności, jeżeli 

dojdzie do zmiany polityki prywatności poinformujemy Cię o tym. 

 


