Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy poniżej,
jest Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej
RADAN z siedzibą przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice.
Dane gromadzone za pośrednictwem strony Fundacji
Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę
internetową. Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne
do sprawnego zarządzania naszym serwisem i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym
celu. Strona automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ
przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na
naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa
serwisu, a tym samym osób z niego korzystających. Wykorzystujemy je do generowania
statystyk odwiedzin naszej strony, co pomaga nam sprawnie administrować serwisem.
Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Nie
przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie
udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione
instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.
Polityka dotycząca cookies
Strona internetowa wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies m.in. po
to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Stosujemy
cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania naszej strony i poprawnej
konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Wykorzystujemy
cookies do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia
anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze
strony. Wiedza ta pozwala nam ulepszać strukturę i zawartość naszych stron. W przeglądarce
internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak by nie zbierały ww.
informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych
na stronie.
Polityka dotycząca gromadzenia informacji
Ponieważ powierzone dane mogą stanowić dane osobowe w myśl przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej
nazwa RODO), przekazujemy informację dotyczącą ich przetwarzania.
Prowadząc naszą działalność statutową i odwołując się do ofiarności publicznej korzystamy
z kontaktów osób, które interesują się naszymi działaniami. Dane osobowe gromadzimy
w bazie danych. Baza służy nam do:
1. wysyłania zaproszeń na spotkania oraz przyjmowania potwierdzeń obecności
oraz potwierdzeń dołączenia do naszych akcji i kampanii
2. przesyłania informacji o naszych wydarzeniach, spotkaniach, konkursach, akcjach
i kampaniach, itp.
3. wysyłania informacji o możliwości wsparcia naszej działalności darowizną lub 1%
podatku.

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę
prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane. Przechowywane przez nas dane
osobowe udostępniamy wyłącznie firmom prowadzącym na nasze zlecenie usługi w zakresie
serwisowania systemu informatycznego oraz druku i wysyłki pocztowej naszych listów
i materiałów informacyjnych. Podmioty te mają dostęp do powierzonych im danych
wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do
innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do zachowania
poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.
Zaproszenia i informacje
Przetwarzamy dane kontaktowe w postaci imię, nazwisko, adres e-mail, a w niektórych
przypadkach (przy wysyłce pocztowej) adres korespondencyjny, adres zamieszkania lub
stanowisko i adres służbowy, aby wysłać informacje o naszych działaniach, konkursach,
akcjach i publikacjach oraz zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia. Dane
osobowe pozyskane przez nas ze źródeł publicznie dostępnych lub przekazane nam
dobrowolnie przez osoby, z którymi kontaktowaliśmy się w związku z organizowanymi
wcześniej wydarzeniami i akcjami, lub w ramach innych interakcji
Odbiorcy naszych zaproszeń oraz informacji mają prawo zażądać dostępu do swoich danych,
ich sprostowania lub sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu. Fundacja zapewnia
możliwość usunięcia danych z bazy kontaktów. Jeśli nie chcesz otrzymywać już zaproszeń
i informacji przesłanie e-maila na adres fundacja@radan.com.pl.
Dane darczyńców
Fundacja pozyskuje środki na swoje działania od darczyńców indywidualnych, instytucji
i firm. Fundacja przyjmuje darowizny przekazywane przelewem na konto Fundacji.
W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres
zameldowania darczyńcy, informację o wysokości darowizny (informacje te widoczne są
w opisie przelewu), a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu. Dane
darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej.
Jeśli darczyńca nie życzy sobie kontaktu z naszej strony, może zaznaczyć to w tytule przelewu
lub przesłać informację na adres: fundacja@radan.com.pl. Darczyńcy mają prawo żądać od
nas dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W każdej chwili mogą też wycofać swoją zgodę na ich dalsze przetwarzanie.
Dane osób, które przekazały nam 1% swojego podatku
Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku
i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Przetwarzamy imię,
nazwisko, adres zamieszkania podatnika i jego/jej współmałżonka/-ki (w przypadku
wspólnego rozliczania podatku), wysokość przekazanej kwoty oraz ewentualne dodatkowe
informacje zamieszczone przez podatników w rubryce formularza PIT dotyczącej 1% takie
jak np. cel szczegółowy. Dane osób, które przekazały nam 1% podatku, przetwarzamy w
bazie danych. Dane przetwarzane w naszej bazie kojarzymy z danymi osobowymi,
wynikającymi z historii innych kontaktów podatnika z Fundacją takimi jak np.: imię,
nazwisko, adres korespondencyjny, pełniona funkcja i nazwa instytucji, z którą jest związany,
numer telefonu oraz ew. inne dane, które otrzymaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub

które zostały nam dobrowolnie przekazane przez daną osobę przy okazji innych kontaktów
z Fundacją.
Kontakt
W razie pytań dotyczących polityki prywatności Fundacji, prosimy o kontakt na adres:
fundacja@radan.com.pl

