
         

 

Polityka prywatności strony Fundacji Strefa Solidarności  

W trosce o użytkowników strony Fundacji Strefa Solidarności www.solidarityzone.org przygotowaliśmy 

dokument opisujący, jakie dane dotyczące użytkowników strony gromadzimy i w jaki sposób je 

przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami. Strona www.solidarityzone.org 

prowadzona jest przez Fundację Strefa Solidarności z siedzibą we Warszawie (02-313), przy ul. 

Sękocińskiej 18/2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000685228, 

NIP 5252718780, REGON 367980623, zwaną dalej „Fundacją”.  

Polityka prywatności została przyjęta przez Fundację w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników 

strony solidarityzone.org w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom 

nieupoważnionym. W związku z korzystaniem ze strony solidarityzone.org Fundacja może gromadzić 

następujące dane o użytkownikach – adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu 

operacyjnego itp. Pozyskanie ww. danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług 

informatycznych w ramach serwisu. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Fundację w 

innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do funkcjonalności strony. Zebrane 

w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej witryny. Informacje o numerach IP 

wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usługi 

wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń 

łączących się z witryną. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe 

zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia 

niektórych funkcji strony. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób 

niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane 

użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników strony. Fundacja zapewnia, iż 

dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie danych odbywało się z największym poszanowaniem 

prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych, a w szczególności zapewnia, iż podjęła niezbędne środki zmierzające do 

zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych jej do przetwarzania. Administratorem danych 

zbieranych w ramach serwisu internetowego na stronach http://www.solidarityzone.org/, jest 

Fundacja Strefa Solidarności z siedzibą w Warszawie, ul. Sękocińska 18/2 , 02-213, nr KRS 0000685228. 

Podstawa prawna: 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

Fundacja zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez 

publikację nowej wersji na stronie internetowej Fundacji. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą 

Państwu zawsze cieszyć się wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez 

wysłanie wiadomości email na adres info@solidarityzone.org. 

http://www.solidarityzone.org/

