Polityka prywatności
ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020
Niniejsza polityka zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie:
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I.
Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji wysyłki newslettera przez Koalicję
ROK SAMORZADNOŚCI 2020
1. Korzystanie z usługi Newsletter ROK SAMORZADNOŚCI 2020 jest dobrowolne
2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://roksamorzadnosci.pl
3. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację w subskrypcji pod
adresem: info@roksamorzadnosci.pl
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L119/1) informujemy, że:
1). Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt
mailowy pod adresem: zarzad@frdl.org.pl, która jest liderem Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI
2020
2). Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy) będą przetwarzane

zgodnie z RODO w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, art 6 ust 1 lit a) RODO w celu
przekazywania subskrybowanego Newslettera Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020
3). Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora. tj. pracownikom i
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania
swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych tj.
dostawcom usług IT tj. SUPremis, CRM Komplus.
4). Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego –USA tj. dostawcom
usług IT (Google). Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield
stosowany przez odbiorców danych.
5). Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji
Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Koalicję ROK
SAMORZĄDNOŚCI 2020.
6). Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych. Prawo można zrealizować przesyłając wiadomość na adres:
zarzad@frdl.org.pl
7). Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
przekazywania Newslettera.
9). W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

II. Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb kontaktu w sprawie ROKU SAMORZADNOŚCI 2020
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt
mailowy pod adresem: zarzad@frdl.org.pl, która jest liderem Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI
2020
2. Można się z nami kontaktować: listownie: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, telefonicznie
22 351 93 13, lub na adres mailowy info@roksamorzadnosci.pl, zarzad@frdl.org.pl
2. Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, organizacja) będą
przetwarzane w związku z Pana/Pani zapytaniem w związku z organizacją i realizacją wydarzeń
w ramach Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 w związku z obchodami 30-lecia samorządności
w Polsce, przy czym podstawą przetwarzania będzie prawnie usprawiedliwiony interes
Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na kontaktowaniu się z osobami
korzystającymi z formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora lub

podejmującymi kontakt z Administratorem w inny sposób, w tym za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora. tj. pracownikom i
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania
swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych tj.
dostawcom usług IT tj. SUPremis, CRM Komplus.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego –USA tj. dostawcom
usług IT (Google). Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield
stosowany przez odbiorców danych.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wydarzeń i projektów związanych z obchodami ROKU SAMORZADNOŚCI 2020.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych. Prawo można zrealizować przesyłając wiadomość na adres:
zarzad@frdl.org.pl
7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
nawiązania kontaktu w związku z realizacją wydarzeń i projektów związanych z obchodami
ROKU SAMORZADNOŚCI 2020
9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

III. Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
związku zgłoszeniem projektu w sprawie obchodów ROKU
SAMORZADNOŚCI 2020
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt
mailowy pod adresem: zarzad@frdl.org.pl, która jest liderem Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI
2020
2. Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, organizacja, adres
korespondencyjny) będą przetwarzane w związku z organizacją i realizacją wydarzeń w
ramach Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 w ramach obchodów 30-lecia samorządności w
Polsce w tym informowanie o obchodach na stronie www.roksamorzadnosci.pl, FB, na
podstawie o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora. tj. pracownikom i
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania
swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych tj.
dostawcom usług IT tj. SUPremis, CRM Komplus.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego –USA tj. dostawcom
usług IT (Google). Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield
stosowany przez odbiorców danych.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wydarzeń i projektów związanych z obchodami ROKU SAMORZADNOŚCI 2020.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych. Prawo można zrealizować przesyłając wiadomość na adres:
zarzad@frdl.org.pl
7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
informowania o realizacji wydarzeń i projektów związanych z obchodami ROKU
SAMORZADNOŚCI 2020
9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IV. Informacyjna dotycząca wykorzystywania plików Cookies w
serwisie internetowym dot. ROKU SAMORZADNOŚCI 2020
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul.
Żurawia 43, 00-680 Warszawa przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności
użytkowników odwiedzających serwisy w domenie http://roksamorzadnosci.pl. Gromadzone
w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania
serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron.
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką w serwisach, przechowujemy zapytania HTTP 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 o ile jest możliwa,
 nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 czas nadejścia zapytania,
 pierwszy wiersz żądania HTTP,
 kod odpowiedzi HTTP,
 liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w
przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

 informacje o przeglądarce użytkownika,
 informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Fundacji. 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
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Fundacji. 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.
Mechanizm Cookies na stronach internetowych FRDL
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach FRDL
nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od
użytkowników.
W serwisie roksamorzadnosci.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie - do
zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu
ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku
Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się
ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli
jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest
odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu uodo.gov.pl
powoduje usunięcie utworzonego pliku.
Odnośniki do innych stron
Serwis roksamorządności.pl 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.
Inne Narzędzia
FRDL korzysta również z analizy logów dostępowych, które zawierają informację dotyczącą
aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej, w tym przetwarza w tym zakresie adres IP.
Celem zbierania logów jest monitorowanie sprawności działania Strony Internetowej, analizy
ruchu, monitorowania utrzymania zabezpieczeń, analizy komunikacji i pracy serwera. FRDL
zastrzega, iż może korzystać także z innych niż cookies technologii o podobnym charakterze
takiej jak np. Google Analitics, Google Adwords, Facebook Insights.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.

