
 
 
 
 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

DEFINICJE  

Administrator: Fundacja Agory z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), 
zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, za nr 
KRS 210120; NIP 521-329-86-64, strona internetowa fundacjaagory.pl, e-mail: 
fundacja@agora.pl 
 
  
Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane 
o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem 
plików cookie  lub innych podobnych  technologii. 

Polityka: niniejsza Polityka prywatności. 

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

Serwis: Serwis www.fundacjaagory.pl 
 
Fundacja Agory jest Administratorem Danych Osobowych przekazywanych Fundacji 
w związku z korespondencją kierowaną do Fundacji oraz w związku z korzystaniem z 
Serwisu  
 
 
Dane osobowe podane w korespondencji: 
 
Dane osobowe podane w korespondencji będą przetwarzane w celu załatwienia 
sprawy wynikającej z korespondencji - podstawą prawną przetwarzania danych jest 
uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymaniu relacji z osobami 
zgłaszającymi się do Fundacji oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed 
ewentualnymi roszczeniami (tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane osobowe podane w 
korespondencji będą przetwarzane przez okres do zakończenia sprawy wynikającej z 
korespondencji, przy czym okres ten może zostać przedłużony o okres 
przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z tą sprawą.  
 
Dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim świadczącym usługi na rzecz 
Fundacji (np. pocztowe, wysyłki poczty elektronicznej, usługi doradztwa, usługi 



księgowe). W innych przypadkach dane osobowe będą przekazane za zgodą osoby, 
której dane dotyczą lub gdy taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa. 
 
 
W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może wymagać zgody. 
W takim przypadku dane będą przetwarzane, o ile osoba której dane dotyczą wyrazi 
na to zgodę. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, przy czym nie wpływa to na 
zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. 
 
 
Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z 
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją lub w każdym przypadku w razie 
przetwarzania jej/jego danych w celu marketingu bezpośredniego. 
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może żądać ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdemu przysługuje też prawo 
przeniesienia danych do innego administratora. 
 
Każdy, kto uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 
RODO może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii cookies i im 
podobnych. 
 

 
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu. Cookies 
zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, 
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.  W 
niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do 
innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu. 

Cookies „serwisowe” 

Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści.  

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: 

� pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie    (ang. user input cookies); 

� uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); 

� pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane 
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security 
cookies); 

� sesyjne pliki cookies w tym odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies 
odtwarzacza video), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session 
cookies); 

� trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu (ang. user 
interface customization cookies). 

Komentarz [KM1]: Trwałe znaczy do 
czasu usunięcia 



 

Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych 
znajdziesz w naszej Polityce Transparentności. LINK  

 
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna 
wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r. 


