
 

 

 

 

Polityka prywatności 
 

W trosce o użytkowników strony internetowej potrafiepomoc.org.pl, 

biegwiecznieglodni.potrafiepomoc.org.pl i nakretkowo.pl przedstawiamy dokument opisujący, 

jakie dane dotyczące użytkowników strony internetowej gromadzimy i w jaki sposób je 

przetwarzamy.  

Strony internetowe potrafiepomoc.org.pl, biegwiecznieglodni.potrafiepomoc.org.pl  

i nakretkowo.pl są prowadzone przez Fundację „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Cybulskiego 

35h, 50-205 Wrocław, zwanej dalej „Fundacją”.  

Polityka prywatności została przyjęta przez Fundację w trosce o bezpieczeństwo danych 

użytkowników strony internetowej potrafiepomoc.org.pl, 

biegwiecznieglodni.potrafiepomoc.org.pl i nakretkowo.pl, w szczególności w celu 

uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. 

DANE KONTAKTOWE/OSOBOWE. Podczas kontaktu telefonicznego, poprzez pocztę email 

itp. użytkownik strony internetowej przekazuje swój dane osobowe (np. imię nazwisko, adres 

email itp.), które Fundacja wykorzystuje tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie 

użytkownika i bieżącej komunikacji z nim.  

GROMADZENIE DANYCH. W związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony 
internetowej Fundacja automatycznie gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres IP, 
nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Pozyskanie wyżej wskazanych 
danych jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.  Fundacja nie 
wykorzystuje danych użytkowników w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi 
prawidłowego dostępu do funkcjonalności strony internetowej.  

UPRAWNIENIA. Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich 
danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na 
przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo żądania dostępu 
do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują 
także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora 

OPROGRAMOWANIE FIRM TRZECICH. Fundacja stosuje również oprogramowanie firm 
trzecich (Google Analytics, Google AdWords) w celu analizy zachowań internautów 
odwiedzających jej strony internetowe. Skrypty dostarczane przez dostawców oprogramowania 
mogą używać pliki cookies do identyfikacji osób odwiedzających stronę internetową oraz 
przesyłać na ich serwery informacje na temat numeru IP odwiedzającego, jego przeglądarki 
internetowej, jego systemu operacyjnego oraz przeglądanych podstron i plików. Zbierane w ten 
sposób dane wykorzystywane są tylko w celach statystycznych. 
 

 



 

 

 

PLIKI COOKIE/CIASTECZKA. Niektóre obszary stron internetowych Fundacji mogą 

wykorzystywać pliki cookies, to znaczy pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, 

identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu.  Pliki cookies 

zapisywane na komputerze użytkowania nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek 

danych o osobach odwiedzających stronę internetową. Użytkownik może w każdej chwili 

wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to 

spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej. Zmiana 

warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez 

konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych. 

GOOGLE ANALYTICS. Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy 
oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics 
używa plików cookies, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki 
użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania  
z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google  
i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała  
z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów 
dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług 
związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może 
również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na 
podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje  
w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi 
będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie 
ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie  
z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny 
internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych 
w sposób i w celach określonych powyżej. 

KOD REMARKETINGOWY/PIXEL . Strony internetowe potrafiepomoc.org.pl, 
biegwiecznieglodni.potrafiepomoc.org.pl i nakretkowo.pl korzystają z kodów 
remarketingowych Google AdWords oraz pixel Facebook, co oznacza że w przeglądarce 
użytkownika tworzony jest plik cookie. Plik cookie „znakuje” przeglądarkę i dzięki temu 
użytkownik wchodząc na dowolną inną stronę internetową, będzie mógł zobaczyć reklamę 
dopasowaną do wcześniej zapisanego w jego przeglądarce pliku cookie. 

OBOWIĄZEK UDOSTEPNIANIA INFORMACJI. Fundacja może udostępnić zebrane informacje 
w sposób niezależny od niej,  jeżeli jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów 
prawa. Dane użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników serwisu. 
Fundacja dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie danych odbywało się z największym 
poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najstaranniejszą 
dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI Fundacja zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany 
niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie internetowej Fundacji. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony 
prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email na adres: 
sekretariat@potrafiepomoc.org.pl 

 


