
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
oraz 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla osób odwiedzających stronę internetową 

Fundacji im. Franciszka Stefczyka 

na podstawie Rozporządzenia 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 (dalej: RODO) 

 
 
1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.fundacjastefczyka.pl (dalej również: 

Użytkowników) jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ulicy Legionów 126-128 
(dalej: Fundacja).  

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod 
adresem poczty elektronicznej kontakt@fundacjastefczyka.pl lub listownie pod adresem siedziby administratora 
(z dopiskiem: „w sprawie danych osobowych”).  

3. Fundacja, w ramach funkcjonowania wyżej wskazanej strony internetowej, zbiera i przetwarza informacje o 
aktywności  w ramach strony internetowej (m. in. logi i pliki cookies).   

4. Korzystanie ze strony internetowej Fundacji oznacza automatyczne zapisanie przez serwer (w wyniku zapytania 
http kierowanego do serwera Fundacji) informacji, które przechowywane są w tzw. plikach logów serwera. 
Więcej informacji na temat plików logów serwera znajduje się na końcu niniejszej klauzuli.  

5. W celu umożliwienia korzystania z określonych funkcji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, 
strona internetowa Fundacji stosuje tzw. ciasteczka (pliki cookies).  Więcej informacji na temat plików cookies 
znajduje się na końcu niniejszej klauzuli.  

6. Dane osobowe osób odwiedzających stronę Fundacji przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. 
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, który polega na: 
a) zapewnieniu możliwości prawidłowego działania strony i jej integralnych usług, oraz poprawnego 

wyświetlania treści znajdujących się na stronie, 
b) identyfikacji i usunięciu ewentualnych nieprawidłowości w działaniu strony internetowej, 
c) wykazywania faktów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa, które stwierdzone zostało w okresie 

przechowywania danych. 
7. Dane osobowe: 

a) zawarte w tzw. plikach logów będą przetwarzane przez okres 3  miesięcy, chyba że informacje w nich zawarte 

będą niezbędne do wyjaśnienia incydentu z zakresu bezpieczeństwa. W takim przypadku dane przetwarzane 

będą do czasu ustania tego celu, 

b) w zakresie plików cookies będą przetwarzane do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia 

z przeglądarki przez osobę odwiedzającą stronę. 

8. Osoba odwiedzająca stronę posiada prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Osobie odwiedzającej stronę przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 

prawa, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora, a w 

szczególności usług w zakresie hostingu świadczonych na zlecenie Fundacji (w ramach powierzenia przetwarzania 

danych).  

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane.  

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Logi serwera 

Plik logów serwera jest rejestrem zawierającym zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony 
WWW. Rejestr zawiera informacje, które obejmują: 

- adresy IP odwiedzających stronę,  
- rodzaj przeglądarki internetowej odwiedzających stronę, 

http://www.fundacjastefczyka.pl/
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- nazwę stacji klienta, 
- czas nadejścia zapytania http kierowanego do serwera, 
- pierwszy wiersz żądania http, 
- kod odpowiedzi http, 
- liczbę wysłanych przez serwer bajtów, 
- informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http lub o poprawnie wykonanych czynnościach 
wykonanych z wykorzystaniem żądania http. 

 
Zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW ma zastosowanie do analizy trybu pracy, dzięki 
czemu administrator strony internetowej może wykrywać nieprawidłowości i usuwać błędy, tworzyć techniczne 
statystyki lub też blokować próby włamania. Jest on tworzony w sposób automatyczny, niezależny od działania 
podejmowanego przez administratora strony WWW czy użytkownika strony WWW. 

 

Pliki cookies 

Na stronie internetowej Fundacji wykorzystywane są pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe tworzone przez 
stronę internetową, które zapisują się na komputerze Użytkownika lub urządzeniu przenośnym Użytkownika 
podczas przeglądania strony. Wykorzystywanie plików cookies powoduje, że korzystanie ze strony internetowej staje 
się łatwiejsze. Stosowanie plików cookies umożliwia m.in. zapewnienie poprawnego wyświetlania strony, 
utrzymywanie ciągłości każdej z sesji, zapamiętywanie danych, optymalizację działania strony. 

Można wyróżnić podstawowe rodzaje plików cookies: 

- cookies sesyjne – czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są na komputerze Użytkownika do czasu 

zakończenia sesji przeglądarki, czyli np. do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. Cookies sesyjne 

są niezbędne do prawidłowego działania niektórych aplikacji lub funkcjonalności, 

- cookies stałe – czyli pliki trwałe, które pozostają w komputerze Użytkownika również po zamknięciu przeglądarki, 

aż do czasu ich usunięcia przez Użytkownika (w zależności od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach 

przeglądarki lub na naszej stronie internetowej poprzez wejście w komunikat dotyczący plików cookies),  

- cookies podmiotów zewnętrznych – czyli pliki cookies osób trzecich. Osoba odwiedzająca daną stronę może 

otrzymywać pliki cookies od podmiotów trzecich, a na podstawie tak uzyskanych informacji, mogą być tworzone 

profile Użytkowników, 

- cookies administratora – czyli pliki cookies należące do administratora strony. 

Fundacja jako administrator danych w ramach strony www.fundacjastefczyka.pl wykorzystuje jedynie pliki cookies 

należące do administratora danych i nie korzysta z plików cookies dostarczanych przed podmioty 

trzecie/zewnętrzne.  

W ramach strony Fundacji stosowane są dwa następujące rodzaje plików administratora: 

- niezbędne techniczne  
- funkcjonalne  

Niezbędne cookie techniczne: 

Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niniejszej strony internetowej i prawidłowego korzystania z jej 
funkcji. Bez nich przeglądanie strony w sposób poprawny nie byłoby możliwe. Umożliwiają przeglądanie treści strony 
czy też dostęp do chronionych treści na stronie.  

Funkcjonalne cookie techniczne:  

Umożliwiają witrynie zapisywanie dokonanych przez Użytkownika wyborów dotyczących niniejszej strony 
internetowej, co umożliwia zapewnienie świadczenia lepszego poziomu usług (ułatwiają korzystanie ze strony), czy 
ich personalizacji pod kątem indywidualnego użytkownika (np. wybór języka). 
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Poniższa lista zawiera szczegółowe informacje na temat plików cookie używanych w naszej witrynie: 

nazwa ciasteczka opis 

okres trwania (tymczasowe - 
sesyjne, usuwane po 
zakończeniu sesji przeglądarki 
internetowej, lub stałe) 

rodzaj 
ciasteczka 

cookie_notice_akccepted 

to komunikat odnośnie ciasteczek, 
generowany przez wtyczkę "Cookie Notice", 
zawiera wartość „tak/nie”, dotyczy instancji 
zbierającej zgody na ciasteczka; nie przekazuje 
danych do podmiotów trzecich 

przechowywany po stronie 
użytkownika 31 dni 

funkcjonalne 
cookie 
techniczne 

ucp_tabs 

ciasteczko generowane przez wtyczkę „Under 
Construction”, zawiera wartość 0 lub 1, ma na 
celu przekazanie do przeglądarki informacji, 
co ma zobaczyć użytkownik; nie przekazuje 
danych do podmiotów trzecich 

ciasteczko sesyjne 
niezbędne 
cookie 
techniczne 

wp_lang 
to ciasteczko generowane przez WordPress, 
zawiera wartość ustawienia języka w pliku 
konfiguracyjnym serwisu 

ciasteczko sesyjne 
niezbędne 
cookie 
techniczne 

 

Każdy użytkownik może zarządzać plikami cookies w dwojaki sposób: 

1) Użytkownik może ustawić swoje preferencje dotyczące plików cookies podczas sesji przeglądania strony, 

klikając w pojawiający się na ekranie komunikat. Kliknięcie w komunikat spowoduje wyświetlenie informacji 

o zgodach, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody.  

2) Z poziomu przeglądarki internetowej – różne przeglądarki udostępniają metody blokowania i usuwania 

plików cookie używanych przez strony internetowe. Poniżej znajduje się odesłanie do szczegółowych 

opisów, w których wyjaśniono, w jaki sposób można ręcznie zarządzać obsługą plików cookie w wybranych 

przeglądarkach internetowych:  

* Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox 
* Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop 
* Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-
przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 
* Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/  
* Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac  
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