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Wstęp 

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie 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 (określane popularnie jako 

„RODO”). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online. 

Administratorem Twoich danych osobowych Fundacja Zwierzęta Podhala z siedzibą w 

Zakopanem (34-500 Zakopane, ul. Juliusza Zborowskiego 3/28). W celu świadczenia 

najwyższej jakości usług na naszej stronie korzystamy z tzw. plików cookie.  

Pliki cookies 

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, 

używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. 

Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników, a jedynie ich urządzeń. Używamy 

plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania użytkownika, do pracy ankiet czy do 

danych statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów 

statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników, prezentacji reklam na serwisach – w 

szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym. 

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego 

urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i 

przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia 

możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach 

internetowych został opisany w ich instrukcjach obsługi. Usunięcie plików cookies może 

doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności naszych 

serwisów. 

Polityka prywatności 

Fundacja Zwierzęta Podhala gwarantuje najwyższe standardy ochrony danych oraz 

bezpieczeństwo transakcji darczyńcom. 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje RODO – Rozporządzenie 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. Nowa regulacja uszczegóławia zasady 

przetwarzania Państwa danych osobowych powierzanych Fundacji Zwierzęta Podhala w 

związku otrzymywaniem darowizn.  

Kto przetwarza Państwa dane? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zwierzęta Podhala z siedzibą w 

Zakopanem (34-500) przy ul. Juliusza Zborowskiego 3/28. 
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Dlaczego przetwarzamy Państwa dane? 

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na wykonywania działalności statutowej. Dane 

osobowe Darczyńców przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny (w 

razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji. 

Jakie dane zbieramy? 

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

rejestrujemy Twoje dane właściwe dla danego sposobu komunikacji. W przypadku poczty 

elektronicznej jest to Twój adres e-mail. Żadne inne informacje nie są zbierane do czasu, 

kiedy nie zdecydujesz się na bliższą współpracę z nami np. przekazując darowiznę. 

Zasady poufności 

Nie zbieramy informacji, które pozwolą na identyfikację naszych użytkowników, chyba że 

dobrowolnie zdecydowali się oni na ich udostępnienie przez nasze strony internetowe, e-mail, 

telefon, poprzez dołączenie się do grona naszych darczyńców lub przez pocztę tradycyjną. 

Jeśli już zdecydowali się Państwo udostępnić nam te informacje, zapewniamy ich pełną 

poufność. Jeżeli przetworzenie udostępnionych nam danych wymaga udziału trzeciej strony 

(np. banku, poczty) korzystamy z najwyższej jakości usług, zapewniających maksymalne 

bezpieczeństwo danych. Rejestrujemy niektóre informacje od osób, które nawiązały z nami 

kontakt po to, aby otrzymać od nas informacje, zwróciły się do nas z prośbą o pomoc, po to, 

aby móc udzielić informacji albo oczekiwanej pomocy. Nigdy nie przekazujemy tych 

informacji nikomu innemu, ani nie używamy tych informacji do innych celów. 

Fundacja Zwierzęta Podhala nie udostępnia innym osobom oraz podmiotom danych o 

Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn. W zestawieniach otrzymanych wpłat 

publikowanych na naszych stronach internetowych może znaleźć się jedynie kwota 

przekazanej darowizny oraz data księgowania środków na rachunkach bankowych Fundacji. 

W przypadku publikacji dokumentów księgowych np. faktur VAT dane osobowe opiekunów 

zwierząt widniejące na dokumentach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich 

odczytanie. 

Wpłaty darowizn realizowane przez Dotpay 

Dotpay oferuje jeden z najbezpieczniejszych systemów obsługi płatności on-line. Dzięki 

wysokiej klasy zabezpieczeniom nie ma możliwości przechwycenia danych przekazywanych 

za pośrednictwem witryny internetowej. Użytkownicy strony mają absolutną pewność, że 

łączą się bezpiecznie z naszym serwisem. Zabezpieczenia funkcjonują w przypadku każdej 

przeglądarki internetowej. W systemie nie są przechowywane żadne informacje dotyczące 

dostępu do kont bankowych lub numerów kart kredytowych. Informacje te wprowadzane są 

wyłącznie na oficjalnych stronach banków oraz u operatorów kart płatniczych. 
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Wpłaty darowizn realizowane przez PayPal 

PayPal to jedna z najbezpieczniejszych platform płatniczych świata. Kilkudziesięcioletnie 

doświadczenie w sektorze płatności online zaowocowało opracowaniem skutecznych metod 

ochrony danych. Państwa dane finansowe (numer rachunku i karty) są bezpieczne, ponieważ 

zapisane są w zaszyfrowanej postaci na bezpiecznych serwerach. Dzięki temu nie musicie 

Państwo udostępniać ich osobie otrzymującej lub wysyłającej płatność. Aby zapewnić jeszcze 

większe bezpieczeństwo, wszystkie transakcje są monitorowane przez 24 godziny na dobę, 7 

dni w tygodniu przez zespół specjalistów PayPal do spraw bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest 

identyfikacja podejrzanych czynności i zachowań oraz ochrona użytkowników PayPal przed 

nieautoryzowanymi transakcjami. 

Wpłaty darowizn realizowane przez Bank BGŻ BNP Paribas  

BGŻ BNP Paribas to ogólnopolski, uniwersalny bank, który obsługuje wszystkie segmenty 

rynku w ramach pionu detalicznego i biznesowego. Bank oferuje szeroki asortyment 

produktów bankowych. Oprócz tradycyjnych kanałów dostępu do oferty banku, klienci mogą 

korzystać z bankowości internetowej oraz telefonicznej, a także z mobilnego dostępu do konta 

za pomocą telefonu komórkowego. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

politykę prywatności i bezpieczeństwa znajdą Państwo na stronach internetowych banku. 

Jakie informacje zbieramy za pośrednictwem naszych stron 

internetowych? 

Nasza strony internetowe znajdują się na serwerze internetowym www.mydevil.net 

Informacje na logach naszych stron nie umożliwiają personalnej identyfikacji, nie staramy się 

także połączyć tych informacji z rzeczywistymi osobami, które przeglądają nasze strony. 

Nasz serwer zbiera informacje na temat daty i czasu odwiedzin na naszych stronach, a także 

adresu serwera z którego weszli Państwo na nasze strony. Możemy także zapisywać 

informacje (anonimowo) o ruchach, które użytkownicy wykonują na naszych stronach. 

Wykorzystujemy te informacje do poprawy jakości naszych stron i oceny statystyk, takich jak 

pory dnia i dni tygodnia, podczas których panuje wzmożony ruch na naszych stronach, a 

także do zobaczenia popularności różnych działów. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, ani 

nie udostępniamy w żaden inny sposób list mailingowych uzyskanych przez nasze strony 

internetowe, ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania 

danych osobowych. 

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści na 

naszych stronach internetowych 

Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści 

chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności 

intelektualnej opublikowanych na naszych stronach internetowych. Treści takie mogą być 

pobierane wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych i wszelkie tak pobrane treści nie 

mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom 

zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej zgody. 
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Wykluczenie odpowiedzialności 

Fundacja Zwierzęta Podhala wyklucza odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą 

wynikać z użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na naszych stronach 

internetowych. Obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie 

i pośrednie, w tym między innymi straty wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych. 

Zasady bezpieczeństwa 

Zasadą korzystania z serwisów internetowych Fundacji jest nie podawanie danych 

kontaktowych osób trzecich przez użytkowników tych serwisów. W przypadku, kiedy 

zamieścisz swoje dane osobowe w serwisach internetowych Fundacji, administracja tych 

serwisów zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uzna, że ich zakres może stanowić 

zagrożenie Twojego bezpieczeństwa. Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem 

ochrony danych Fundacji Zwierzęta Podhala za pośrednictwem adresu: 

kontakt@zwierzetapodhala.org 

Uwaga! 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie 

nowej polityki prywatności. 

 


