Polityka Prywatności Fundacji onEarth
Tożsamość Administratora
Kontakt z Administratorem

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna
przetwarzania

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja onEarth, ul.
Grodzka 42/1, 31-044 Kraków
Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:
● adres: ul. 31-044 Kraków
● adres e-mail: fundacjaonearth@gmail.com
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
●
●
●

Kategorie przetwarzanych
danych osobowych

Kategorie odbiorców

Okres przechowywania

wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed
zawarciem umowy, w tym także dochodzenia roszczeń z umowy (art. 6
ust. 1 pkt b i f RODO),
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów
podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c
RODO),
prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego za
pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału informacji, będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1
pkt f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Twoich
danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.
Fundacja onEarth przetwarza następujące kategorie danych osobowych, o
które możesz zostać poproszony w trakcie kontaktu z Fundacją onEarth lub
aplikacji do udziału w projektach:
● Imię, nazwisko,
● Adres email,
● Numer telefonu,
● Kraj zamieszkania,
● Informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym,
● Informacje o zainteresowaniach,
● Inne dane podane przez Ciebie w trakcie kontaktu.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty takie jak:
● osoby wykonujące na rzecz Administratora czynności na podstawie
umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych,
● podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe,
● podmioty świadczące obsługę prawną,
● operatorzy pocztowi oraz kurierzy,
● podmioty świadczące usługi hostingowe w tym usługi tzw. chmury
obliczeniowej oraz dostarczające usługę poczty elektronicznej,
● podmioty świadczące usługi w zakresie IT,
● podmioty obsługujące płatności.
● dostawcy oprogramowania umożliwiającego naszą wewnętrzną
komunikację, zarządzanie projektami i zadaniami;
● dostawcy oprogramowania umożliwiającego kontakt z Tobą.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
● nie dłużej niż do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do
momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową
(co do zasady trzyletni termin przedawnienia) oraz realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa (m. in. obowiązki
podatkowe i księgowe),
● w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego
przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO),
● w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja
zgoda – do momentu jej wycofania.

Uprawnienia w związku z
przetwarzaniem danych

Przekazywanie danych poza
Europejski Obszar
Gospodarczy
Prawo do wniesienia skargi

Pliki cookies

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo
do:
● dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
● sprostowania danych (art. 16. RODO)
● usunięcia danych (art. 17 RODO)
● ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
● przenoszenia danych (art. 20 RODO)
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
● niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego
przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG).
W przypadkach uznania, że przetwarzanie Twoich danych jest bezprawne
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby zapewnić ułatwienia korzystania z Platformy (www.onearth.io oraz
www.lios.io) oraz monitorowania sposobu korzystania z niej, wykorzystywane
są technologie tzw „cookies” – informacje w postaci plików tekstowych
zapisywane są przez serwer Platformy, operatora hostingowego na
komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika oraz cookies pochodzące
od podmiotów trzecich.
Platforma wykorzystuje trzy typy plików cookies:
● Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu
Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia Platformy lub
wyłączenia przeglądarki internetowej;
● Stałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas
określony w ich parametrach lub do ich usunięcia przez Użytkownika;
● Local storage - przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez
czas określony lub nieokreślony lub do ich usunięcia przez
Użytkownika;
Technologia cookies nie jest wykorzystywana do pozyskiwania danych
osobowych o odwiedzających Platformę.
Możesz w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki
internetowej opcję przyjmowania cookies, może to jednak spowodować
nieprawidłowości w działaniu Platformy lub niektórych jej funkcji.
Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
● Chrome
● Firefox
● Safari
● Microsoft Edge
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
● tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania z
Platformy, w celu poprawy jej zawartości;
● utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu nie jest konieczne
każdorazowe wpisywanie hasła i loginu;
● personalizacji materiałów reklamowych;

●

Logi serwera

generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Platformą oraz
do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają
charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby
odwiedzające Platformę. Dane te nie są ujawniane innym osobom i
podmiotom.

W związku z korzystaniem z Platformy do serwera, na którym przechowywana
jest Platforma przesyłane są zapytania zapisywane w logach serwera. Zebrane
logi serwera, zawierające m. in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia
zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych
przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o
błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju
urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony. Zbierane są w celu
administrowania stroną i nie są udostępniane podmiotom innym niż
administrator serwera.

