1. Informacje ogólne
W tym dokumencie opisujemy, jak docierają do nas Twoje dane i jak je chronimy, a także
jakie prawa przysługują Ci w kontaktach z nami, jako administratorem Twoich danych (Sieć
Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, KRS 0000181348,
biuro@siecobywatelska.pl, tel. 22 844 73 55).
2. Najczęściej Twoje dane pojawiają się w naszej organizacji, gdy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zapisujesz się do naszego newslettera (cyfrowo lub analogowo);
zapisujesz się do dedykowanego newslettera, związanego z konkretnym działaniem,
np. na stronie gazetywladzy.pl;
komentujesz treści i podajesz swoje dane do komentarza;
wpłacasz nam darowiznę na konto lub przez system szybkich płatności
PayPal/Przelewy.24;
przekazujesz nam 1% i wyrażasz zgodę, by urząd skarbowy podał nam Twoje dane;
kupujesz produkt w naszym internetowym sklepie;
wypełniasz ankietę rekrutacyjną, w której wymagamy zgody na przetwarzanie Twoich
danych do celów rekrutacji;
wypełniasz ankietę, w której podajesz Twoje dane dobrowolnie, np. po to, byśmy
mogli napisać Ci o wynikach prowadzonej przez nas sondy czy konsultacji;
podpisujesz petycję (cyfrowo lub analogowo);
uczestniczysz w naszym szkoleniu, spotkaniu, wydarzeniu, podpisujesz listę i
wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z podanym celem;
rejestrujesz się w systemie poradnictwa (porady.siecobywatelska.pl), analizy danych
(sprawdzamyjakjest.pl) czy innym systemie wymagającym logowania;
piszesz do nas maila;
piszesz do nas list tradycyjny;
zawierasz z nami umowę (zlecenia, dzieła, wolontariatu);
jesteś z nami w kontakcie profesjonalnym, np. jako dziennikarz/dziennikarka;
dałaś/łeś wizytówkę naszym pracownicom/pracownikom, członkom/członkiniom,
wolontariuszom/wolontariuszkom;
jesteś na jednej z naszych list dyskusyjnych.

3. Jakie dane zbieramy
•

•

•

•

W przypadku newsletterów, list dyskusyjnych, systemu poradnictwa, ankiet,
komentarzy przetwarzamy tylko Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Te dane
jesteśmy w stanie połączyć z Twoimi opiniami i aktywnością oraz dokumentami,
które do nas wysyłasz.
W przypadku, gdy dokonujesz zakupu w naszym sklepie przetwarzamy tylko Twoje
imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz – jeśli to konieczne do wysyłki – adres
stacjonarny.
W przypadku, gdy wpłacasz darowiznę przez system PayPal lub Przelewy24,
przetwarzamy tylko Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, zaś gdy wpłacasz
darowiznę bezpośrednio na konto bankowe, przetwarzamy Twój adres stacjonarny
widoczny w przelewie.
W przypadku rekrutacji przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, telefon,
miejsce zamieszkania (gmina).

•

•

•
•

•

W przypadku, gdy podpisujesz petycję lub wniosek, przetwarzamy Twoje imię i
nazwisko, miejsce zamieszkania (gmina), a czasem adres e-mail, telefon. Te dane –
jeśli wyrazisz na to zgodę – łączymy z informacją o tym, czy jesteś
odbiorcą/odbiorczynią newslettera, ewentualnie czy uczestniczyłeś/aś w
organizowanych przez nas spotkaniach, szkoleniach, wydarzeniach.
W przypadku kursów i szkoleń przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania (gmina), adres e-mail, telefon. Te dane – jeśli wyrazisz na to zgodę –
łączymy z informacją o tym, czy podpisałaś/eś jakąś petycję/wniosek lub czy jesteś
odbiorcą/odbiorczynią newslettera, ewentualnie czy uczestniczyłeś/aś w innych
organizowanych przez nas spotkaniach, szkoleniach, wydarzeniach.
W przypadku umów przetwarzamy dane, których wymaga od nas prawo.
W przypadku danych na temat 1% podatku, który od Ciebie otrzymaliśmy,
pochodzących z Ministerstwa Finansów, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko oraz
adres stacjonarny. Mamy też wiedzę o wysokości podatku i ewentualnym celu, który
nam wskazałeś/aś w deklaracji podatkowej.
W przypadku wizytówek przetwarzamy imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
telefon i e-mail.

4. Twoje dane posiadamy zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Zdarza się,
że powierzamy je podmiotom, które są naszymi podwykonawcami.
•

•

•
•
•

•

•

Dane w wersji papierowej – listy, umowy, listy obecności, wypełnione formularze
zgód na przetwarzanie danych udzielone na piśmie – są zamykane w szafach, do
których klucz posiadają tylko pracownice/pracownicy upoważnieni przez Zarząd
Stowarzyszenia, a niektóre z nich przekazywane księgowości Stowarzyszenia, z którą
została podpisana umowa powierzenia danych.
Dane w wersji elektronicznej przechowywane są w systemach elektronicznych:
sprawdzamyjakjest.pl, limonka.siecobywatelska.pl, porady.siecobywatelska.pl,
ambasadorzy.siecobywatelska.pl; crm.siecobywatelska.pl, listy.siecobywatelska.pl,
naszrzecznik.pl; gazetywladzy.pl i w module do komentarzy na stronie
siecobywatelska.pl. Dane z tych systemów nie łączą się ze sobą, o ile nie
otrzymaliśmy na to Twojej wyraźnej zgody i są usuwane z tych systemów wtedy, gdy
kończy się podstawa przetwarzania lub gdy wyrazisz taką wolę. By móc przetwarzać
dane, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, z którymi podpisaliśmy umowy
powierzenia.
Dane w wersji elektronicznej znajdują się także w magazynie sklepu internetowego,
do którego mają dostęp tylko upoważnione osoby.
Dane w wersji elektronicznej znajdują się też w bankach i systemach do szybkich
płatności, do których mają dostęp tylko upoważnione osoby.
Dane, w zeskanowanych dokumentach przechowywane są też na wirtualnym dysku
(GSuit) i systemie do elektronicznego obiegu dokumentów (Small EOD), a także w
komputerach upoważnionych osób. Są one zabezpieczone hasłami. W przypadku
wirtualnych dysków, by móc je przetwarzać, korzystamy z usług zewnętrznych
dostawców, z którymi podpisaliśmy umowy powierzenia.
Dane w wersji elektronicznej znajdują się także w poczcie e-mail. Poczta jest
zabezpieczana hasłem, aby z niej korzystać, zakupiliśmy usługę od zewnętrznego
dostawcy - GSuite. Podpisaliśmy z nim umowę powierzenia.
Zdarza się, że dane osobowe znajdują się w publicznym widoku w systemie
fedrowanie.siecobywatelska.pl. Wynika to z nieprawidłowego udzielenia odpowiedzi
na wniosek o informację publiczną przez pytaną instytucję. Jeżeli zauważysz, że

•

•

Twoje dane są upublicznione w takim dokumencie, daj nam zdać abyśmy mogli je
usunąć.
Jeśli zostaniesz naszym kontrahentem i pokrywamy Twoje wynagrodzenie z
publicznych pieniędzy lub darowizn, informujemy Cię o tym, że Twoje imię i
nazwisko, wykonane zadanie oraz wynagrodzenie będzie upublicznione w naszym
Biuletynie Informacji Publicznej.
Upubliczniamy także wynagrodzenia pracownic i pracowników oraz listę członkiń i
członków.

5. Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane?
•

•

•
•
•

Najczęściej posiadamy Twoje dane, gdyż wyraziłeś/łaś zgodę na ich przetwarzanie
poprzez podpisanie się pod odpowiednią formułą na liście obecności lub poprzez
zapisanie się do newslettera.
Inną podstawą do przetwarzania danych może być tzw. „prawnie uzasadniony interes
administratora”. Dotyczy on np. danych, które otrzymujemy na temat podatników,
którzy wraz z 1% ich podatków przekazali nam informację o swoim nazwisku. Innym
przykładem są dane na temat dziennikarek i dziennikarzy, z którymi kontaktujemy się,
by promować misję czy też osób działających lokalnie, których dane są i tak dostępne
w Internecie.
Możliwe jest też, że posiadamy Twoje dane, gdyż mamy taki obowiązek w związku z
tym, że podpisaliśmy umowę o dzieło, zlecenie lub wolontariacką.
Możemy też posiadać je dlatego, że kupiłeś/łaś coś w sklepie i musimy dostarczyć Ci
towar.
Niewielką ilość danych pozyskujemy też w związku z Twoim „żywotnym interesem”.
Ma to np. miejsce, gdy jesteś uczestnikiem lub uczestniczką szkolenia i musimy
dowiedzieć się o wymagania związane z dietą czy o Twoje specjalne potrzeby
związane np. z niepełnosprawnością. Takich danych używamy wyłącznie w celu
ochrony Twoich interesów i nie łączymy z innymi danymi.

6. Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że posiadamy Twoje dane?
•

•

•
•

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo uzyskania ich kopii,
żądania sprostowania oraz usunięcia – wtedy, gdy nie mamy obowiązku ich
przechowywać – lub ograniczenia ich przetwarzania.
Gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy lub zgody, masz prawo żądania
przeniesienia Twoich danych. Oznacza to, że musimy je np. przesłać bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
W obu powyższych wypadkach może zdarzyć się, że będziemy chcieli upewnić się, że
o zmiany dotyczące danych prosi osoba, do której one należą.
Możesz także skarżyć się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na to, że
niedostatecznie dbamy o Twoje dane. Zachęcamy jednak, byś najpierw dał/dała nam
znać, chętnie się poprawimy, jeśli zauważysz nasze niedosięgnięcia.

7. Zbieranie danych w Internecie
•

Nasze strony korzystają z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią
dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
Twoim komputerze lub telefonie komórkowym i przeznaczone są do korzystania ze

•

•
•

•

•

Strony, np. na stronie bip.siecobywatelska.pl, dane na temat statystyki wejść są jawne
(co stanowi wymóg prawny), a statystyki powstają dzięki ciasteczkom.
Cookies mogą też służyć do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości. Do statystyk używamy Google Analytics i zbieramy tylko dane
statystyczne, aby jednak to było możliwe Google zbiera informację o IP Twojego
urządzenia, typie urządzenia, użytej przeglądarce, języku używanym przez
przeglądarkę, kraju i mieście w którym znajduje się urządzenie, o tym jak trafiłeś/aś
na naszą stronę, jakie artykuły Cię zainteresowały i przez ile czasu przeglądałaś/eś
treści.
W przypadku Newslettera zbieramy informacje o tym, jakie treści czytasz i czy
otwierasz newsletter.
Cookies mogą być także niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności
Strony, np. narzędzie do subskrypcji newslettera Sieci Obywatelskiej Watchdog
Polska wykorzystuje ciasteczko służące do zapisania adresu e-mail w bazie adresatów
newslettera. Jest ono niezbędne do skutecznego zapisania się na listę adresatów
newslettera. Jeśli cookies zbierają więcej informacji, informujemy o tym na danej
stronie, w jej Regulaminie.
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz je blokować i ograniczać
instalowanie poprzez zmienienie ustawienia przeglądarki lub za pomocą jednego z
wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).
Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania Twoich preferencji może utrudnić, a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
•

•

•
•

W przypadku danych z newslettera, podpisanych petycji, rejestracji w systemach on
line, kontaktów do dziennikarzy oraz osób działających lokalnie, a także zbiorczych
statystyk i plików cookies dane przechowywane są do końca działalności naszej
organizacji, o ile nie zażądacie wcześniej ich usunięcia (oczywiście poza danymi
statystycznymi).
W przypadku osób wpłacających darowiznę czy zawierających umowy, dane są
przechowywane przez okres, w którym konieczne jest dysponowanie przez
Stowarzyszenie takimi danymi (5 pełnych lat, licząc od pierwszego roku po roku od
zawarcia umowy lub ewentualnie zgodnie wymogami kupującego).
W przypadku osób kupujących w sklepie internetowym dane są przechowywane przez
miesiąc od wysyłki, na wypadek gdyby przesyłka nie dotarła.
W przypadku zgód udzielanych w konkretnie określonym celu, jak np. rekrutacja czy
ankieta potrzeb szkoleniowych, dane są usuwane natychmiast po osiągnięciu celu.

9. Czy ktoś poza nami może mieć dostęp do Twoich danych?
Co do zasady staramy się by Twoje dane, które nam powierzasz, były dostępne tylko dla nas.
Jednak mogą się zdarzyć odstępstwa od tej reguły. Wynikają one z istniejącego prawa lub
konieczności korzystania z zewnętrznych usług. Są to sytuacje kiedy:
•

Przekazujemy Twoje dane do naszej księgowości w celu zaksięgowania darowizny,
zawartej umowy, czy płatności na Twoją rzecz. Z naszą księgowością mamy

•

•

•

•

•
•

podpisaną „umowę powierzenia” danych osobowych. Oznacza to, że zobowiązaliśmy
ją do ochrony Twoich danych.
Innym przypadkiem jest powierzenie danych operatorowi pocztowemu – gdy
wysyłamy zamówienie ze sklepu lub w inny sposób korespondujemy z Tobą w sposób
„analogowy”. Wtedy nie podpisujemy umowy powierzenia Twoich danych
operatorowi pocztowemu.
Jeszcze inaczej jest gdy korzystamy z miejsca na serwerze firmy, która nam je
udostępnia do przechowywania danych cyfrowo. Z każdą z takich firm podpisujemy
umowę by mieć pewność, że zadba o Twoje dane.
Zdarza się, że przekazujemy Twoje dane, gdy wymaga tego podmiot, który przekazał
nam np. dotację na prowadzenie szkoleń. Zawsze jednak będziesz informowany/a o
takiej ewentualności przystępując do projektu.
Kiedy podpisujesz petycję czy wniosek, której treść zaproponowaliśmy, informujemy
Cię, że przekażemy ją adresatowi. To też sytuacja, gdy Twoje dane mogą zostać
przekazane komuś innemu. Jesteś o tym informowany/a już w momencie
podpisywania petycji lub wniosku.
Gdy wymaga tego prawo, jesteśmy też zobowiązani udostępnić dane na żądanie
uprawnionych instytucji (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).
Możemy też udostępnić dane do inne instytucji w odpowiedzi na Twoje żądanie.

10. Zmiany polityki prywatności
Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów Sieci Obywatelskiej
Watchdog Polska.
Możliwa jest zmiana polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji.
Informacja o zmianach będzie zaznaczona w widoczny sposób.
11. Kontakt i dodatkowe informacje
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, informacje uzyskać można
pod adresem biuro@siecobywatelska.pl.

