
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU „E-pomocni”

wraz z polityką plików cookies
Wersja: 1, aktualna od dnia: 1 kwietnia 2015 r. [Polityka prywatności]

Polityka ochrony prywatności
1. Politykę prywatności wprowadzamy na podstawie art.  173 Ustawy z dnia 16 lipca

2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171, poz.  1800 z późn. zm.) i
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U.1997 Nr 133,
poz. 883 z późn. zm.). Treść Polityki Prywatności należy zawsze rozpatrywać łącznie 
z  aktualną  treścią  Regulaminu  Serwisu  „E-pomocni”,  dostępnego  pod  adresem:
www.chsch.pl/eporady 

2. Administratorem  Danych  Osobowych  Serwisu  „E-pomocni”  jest:  Chrześcijańska
Służba Charytatywna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa,
wpisana  do  Rejestru  stowarzyszeń,  innych organizacji  społecznych  i  zawodowych,
fundacji  i  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  Krajowego
Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  XII
Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  nr.:  0000220518,  nadany  nr  NIP:  5251929411,
nadany nr REGON: 012734394. [Administrator]

3. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:

a) Dane  osobowe  –  to  każda  informacja  dotycząca  osoby fizycznej,  pozwalająca  na
określenie  tożsamości  tej  osoby,  identyfikację  tej  osoby.  Osobą  możliwą  do
zidentyfikowania  jest  osoba,  której  tożsamość  można  określić  bezpośrednio  lub
pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden
lub kilka specyficznych czynników określających jej  cechy fizyczne,  fizjologiczne,
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

b) Zbiór  danych  –  to  każdy  posiadający  strukturę  zestaw  danych  o  charakterze
osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten
ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.

c) Przetwarzanie  danych  –  to  jakiejkolwiek  operacje  wykonywane  na  danych
osobowych,  takie  jak:  zbieranie,  utrwalanie,  przechowywanie,  opracowywanie,
zmienianie,  udostępnianie i  usuwanie,  w szczególności  te  dokonywane w systemie
informatycznym.

d) System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów,
procedur przetwarzania informacji i  narzędzi programowych zastosowanych w celu
przetwarzania danych (System informatyczny Serwisu).

4. Polityka  prywatności  opisuje  sposób,  w  jaki  Administrator  postępuje  
z  danymi  osobowymi i  informacjami  osobistymi,  które  przekazuje lub umieszcza
Użytkownik w Serwisie. Polityka prywatności dotyczy również informacji i danych
przekazywanych  podczas  korzystania  z  Serwisu  lub  Systemu  informatycznego
Serwisu. 

5. Administrator stale dokłada należytej staranności celem ochrony przekazywanych do
przetwarzania danych – w tym danych osobowych; zasada ta dotyczy stosowanych
rozwiązań  technologicznych,  wdrożonych  procedur,  organizacji  obsługi  oraz
kwalifikacji personelu obsługi Serwisu „E-pomocni”.

6. Na  potrzeby  świadczenia  usług  przez  Serwis  –  doradztwa  zawodowego,  porad
psychologicznych lub prawnych – Administrator wymaga podania przez Użytkownika
adresu  poczty  elektronicznej  celem  przekazania  przez  specjalistę  odpowiedzi  na
pytania Użytkownika.  Podanie adresu e-mail  do  Systemu informatycznego Serwisu
jest świadome i dobrowolne.

7. System  informatyczny  Serwisu  zapewnia  Użytkownikom  realizację  uprawnień
wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.
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U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności Użytkownikowi przysługuje
bezwarunkowe prawo do:  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli  są  one  niekompletne,  nieaktualne,  nieprawdziwe  lub  zostały  zebrane  z
naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
albo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. W każdym czasie  Użytkownik  może zażądać,  aby Administrator  ujawnił  wszelkie
detale dotyczące przetwarzania danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać
ich trwałego usunięcia. Kontakt za pośrednictwem: dane@chsch.pl 

9. Administrator zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane
przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed
nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym 
z obowiązującym w Polsce prawem. Administrator  dokłada należytej staranności, by
zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.

10. Administrator udziela stosownego upoważnienia do przetwarzania danych – w tym
danych  osobowych,  wyłącznie:  za  wyrażoną  w  postaci  jawnej  zgodą  osób
przekazujących  te  dane  lub  z  uwagi  na  upoważnienie  nadane  przez  aktualnie
obowiązujące w Polsce prawo.

11. Realizując Politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych Administrator
stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych oraz adresów poczty elektronicznej Użytkowników
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

a) zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
b) zabezpiecza je przed przejęciem przez osobę nieuprawnioną,
c) zabezpiecza je przed przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
d) zabezpiecza je przed modyfikacją, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
12. Adres  poczty  elektronicznej  podany  przez  Użytkownika  jest  wykorzystywany  do

świadczenia  usług  Serwisu,  niemniej  Administrator  zastrzega  sobie  prawo  do
wysyłania  Użytkownikom –  którzy  wyrazili  takie  dodatkowe  i  dobrowolne  zgody
online  –  informacji  drogą  elektroniczną  na  temat  projektów  Administratora
kierowanych  do  osób  niepełnosprawnych  i  newslettera  Administratora.  Nadto
Administrator może przesyłać wiadomości elektroniczne odnoszące się bezpośrednio
do funkcjonowania Serwisu (np. przerwy, modyfikacji technicznej lub zmiany Polityki
prywatności  albo  Regulaminu),  choć  podstawową  drogą  jest  tu  umieszczanie
komunikatów na stronie Serwisu.

13. Wykorzystywanie  adresów  IP  urządzeń  Użytkowników,  wykorzystywanych  do
połączenia z Serwisem, służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą
serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te
w żaden sposób nie są łączone z konkretnym Użytkownikiem.

14. Serwis zawiera odnośniki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. serwis
Administratora lub Facebook. Jeżeli odnośnik zostanie użyty do opuszczenia Serwisu,
to  jednocześnie  należy  zapoznać  się  z  polityką  prywatności  pod  adresem:
http://www.chsch.pl/polityka_prywatnosci/ Natomiast z polityką prywatności serwisu
społecznościowego Facebook, udostępnianego przez Facebook Inc., można zapoznać
się  pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ (Facebook Inc.,  1601 S.
California  Ave,  Palo  Alto,  CA 94304,  USA;  za  klientów  spoza  USA i  Kanady
odpowiedzialny jest Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay,
Dublin 2, Irlandia).

Polityka plików cookies
1. System informatyczny Serwisu stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki plik
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tekstowy  składający  się  z  alfanumerycznych  znaków,  który  jest  umieszczany  na
urządzeniu  docelowym,  np.  komputerze  Użytkownika,  gdy  używana  przeglądarka
internetowa  otwiera  stronę  internetową  używającą  cookies.  Są  one  używane  przez
przeglądarkę  internetową  do  nawigacji  na  stronie  internetowej  i  pełnego
wykorzystywania jej  możliwości,  np. do logowania, do ustawiania opcji  lub wersji
językowych,  szaty  graficznej  i  innych  podobnych.  Cookie  są  używane  przez
stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy
nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.

2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies  na
urządzeniu docelowym, np. swoim komputerze, tablecie, smartfonie.

3. System informatyczny Administratora używać może następujących plików cookies : 

a) pliki  pozwalające  zapamiętać  wybory  dokonane  przez  Użytkownika  podczas
korzystania z Serwisu, 

b) pliki służące do analiz, pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania 
z  Serwisu  przez  Użytkownika  i  umożliwiające  ulepszanie  działania  oraz  struktury
Serwisu,

w następujących  zastosowaniach:
a) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,

b) personalizacji Serwisu,
c) jako  część  systemu  Google  Analytics,  tj.  serwisu  analizy  statystycznej  ruchu  na

stronach  internetowych  udostępnianego  przez  Google  Inc.  Z  Polityką  prywatności
Google  Inc.  można  zapoznać  się  pod  adresem:
http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/ 

4. Używane  przez  System informatyczny  Serwisu pliki  cookies nie  odwołują  się  do
technik informatycznych szkodliwych dla prywatności Użytkowników.

5. Całkowita  blokada plików cookies  jest  możliwa  w opcjach  używanej  przeglądarki
internetowej.  Można  również  ustawić  odmowę pobierania  cookies  od  konkretnych
nadawców,  jak  również  zarządzać  cookies  za  pomocą  innych  programów
komputerowych.  Jest  możliwe  usunięcie  plików  cookies  z  dysku  lokalnego  albo
własnoręcznie,  albo  za  pomocą  używanej  przeglądarki  internetowej.  Administrator
przypomina: całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki
odnośnie użyteczności większości stron internetowych, włączając także Serwis.

6. Szczegółowe  opisy  rozwiązań  dotyczących  ochrony  prywatności  znaleźć  można  
odpowiednio  do  używanej  przeglądarki  internetowej,  np.  dla  Google  Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl,  Internet  Explorer
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies,  Mozilla
Firefox  https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy
%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek 

Zapisy uzupełniające

1. Partnerzy  Administratora,  w  szczególności  w  zakresie  działalności  pomocowej  
i  charytatywnej,  mogą  wyświetlać  bannery  na  stronie  internetowej  Serwisu,  o  ile
spełniają wymagania Administratora dotyczące ich treści i publikacji. Administrator
nie  udostępnia  im  żadnych  informacji  osobistych  lub  danych  osobowych
Użytkowników.

2. Administrator  zastrzega sobie prawo do modyfikacji  zapisów dotyczących ochrony
prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy
nie będą obowiązywały retroakcyjnie. W przypadku wprowadzenia zmian będą one
ogłoszone na stronie internetowej Serwisu, aby można było się z nimi zapoznać i do
nich  ustosunkować  w czasie  przynajmniej  czternastu  dni  przed  wejściem w życie
zmian.
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3. Celem zapoznania się z ogółem praw przysługujących osobie udostępniającej  dane
osobowe Administrator odsyła do następujących polskich aktów prawych:

a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 Nr 133,
poz. 883 z późn. zm.),

b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Jeżeli Użytkownik zauważy, że jakakolwiek informacja jego dotycząca  jest niezgodna
z prawdą lub niekompletna,  Administrator  umożliwia zgłoszenie tegoż faktu drogą
elektroniczną za pośrednictwem:  dane@chsch.pl W razie potwierdzenia wystąpienia
niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.
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