
Polityka prywatności  
www.rotary.olsztyn.pl 

 
§ 1 Postanowienia Ogólne 

 
1. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych osobowych 

Użytkowników oraz wykorzystywania plików typu „cookies” na stronie internetowej 
https://rotary.olsztyn.pl, zwanej dalej: Stroną. 

2. Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą  
w Olsztynie, ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn, NIP: 739 343 83 22, REGON: 510 158 605, 
KRS: 0000028528.  

3. Ilekroć w Polityce Prywatności mowa jest o Użytkowniku, należy przez to rozumieć wszystkie 
osoby przeglądające Stronę.  

4. Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Użytkowników Strony 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności zapewnia, że zbierane przez 
niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych celów i 
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; adekwatne w stosunku do 
celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w miejscu objętym środkami 
organizacyjnymi i technicznymi, zapewniającymi poufność, dostępność, integralność i 
rozliczalność tych danych.  

 
§ 2 Zasady przetwarzania 

 
1. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe:  

1) IP Użytkowników odwiedzających Stronę, w celu umożliwienia zapoznania się z jej 
treścią,  

2) imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu Użytkowników w celach kontaktowych, na 
podstawie uzasadnionego interesu Administratora; 

2. Administrator zastrzega możliwość przetwarzania adresów e-mail użytkowników także w 
zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie 
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie to nie naruszy praw i wolności osób, których dane 
dotyczą (np. newsletter). O nowym celu przetwarzania, Administrator poinformuje 
użytkowników przy pierwszym kontakcie.  

3. Dane osobowe, o których mowa w § 2 ust. 1 przetwarzane są przez okres niezbędny w 
stosunku do celu przetwarzania.   

4. Administrator danych nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym ani nie dokonuje transgranicznego przetwarzania. 

5. W zakresie niezbędnym przy realizacji zleconych usług obsługi i utrzymania Strony na 
deklarowanym poziomie jakości, odbiorcą może stać się podmiot świadczący takie usługi.   

6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe użytkownika także podmiotom 
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

 
 
 



§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą 
 
1. Użytkownikom przysługuje prawo do: 

1) wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
2) sprostowania danych, 
3) usunięcia danych, 
4) ograniczenia przetwarzania danych, 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
6) przenoszenia danych, 
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,  
8) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Jeżeli właściwą podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, jej cofnięcie nie wpłynie na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych 
możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: olsztyn@rotary.org.pl, bądź w siedzibie 
Administratora danych.  

4. W przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe do celu prowadzenia 
Newslettera, Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych w tym zakresie.  

5. Przy realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator Danych zastrzega możliwość 
uprzedniego uwierzytelnienia tożsamości osoby fizycznej. W tym celu preferowanym kanałem 
uwierzytelnienia będzie elektroniczny podpis pliku podpisem zaufanym, złożony za 
pośrednictwem rządowej platformy pz.gov.pl, a przesłany na adres e-mail Administratora 
Danych.  

 
§ 4 Zasady bezpieczeństwa 

 
1. Administrator danych chroni dane osobowe Użytkowników m.in. z wykorzystaniem technik 

kryptograficznych polegających na szyfrowaniu połączeń oraz stosowaniu mechanizmów 
uwierzytelniania pomiędzy systemami. 

2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych Użytkowników, stosując w platformie 
protokół szyfrowania komunikacji SSL. Szyfrowanie SSL zabezpiecza przed próbami 
wyłudzeń danych i informacji, na podstawie których osoby niepowołane mogłyby dokonywać 
nieuprawnionych działań. 

3. Dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie Administratora Danych przez 
upoważnione do tego osoby. 

4. Administrator Danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a 
w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących 
przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

5. Administrator Danych niezwłocznie powiadomi użytkownika w przypadku jakiegokolwiek 
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych lub incydentu bezpieczeństwa informacji 
skutkującego powiadomieniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 



§ 5 Przetwarzanie plików typu „Cookies” 
 
1. Strona korzysta z plików typu „Cookies”. Są to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe, wysyłane 

przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy 
przeglądarka ponownie połączy się ze Stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego 
łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie 
serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych 
witryn. 

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, 
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, 
lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza 
kontaktowego. 

3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której 
korzysta, do jego potrzeb. Zebrane dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez 
Administratora w celu optymalizacji działań. 

4. Na Stronie wykorzystywane są następujące pliki cookies:  
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach Serwisu (reCaptcha). 

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia 
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.  

6. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania 
danej funkcji. 

7. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy. 

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem 
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

 
1. W przypadku słów niejednoznacznych użytych w Polityce prywatności, Administrator 

zastrzega możliwość ich interpretacji, również na wniosek skierowany przez Użytkownika. 
 
 
 
 


