
W trosce o bezpieczeństwo Użytkowników, poszanowanie i respektowanie praw z uwzględnieniem 

prawa do ochrony prywatności przedstawiamy politykę prywatności wyjaśniając zasady 

stosowania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

RODO

Zgodnie z tzw. RODO, czyli unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych, 

obowiązującym od 25. maja 2018 roku, przygotowałyśmy dokument, który określa zasady oraz 

cele przetwarzania danych osobowych użytkowników na stronie www.lesneprojekty.pl.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Leśne Projekty.

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej, poprzez jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 

fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje 

gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej, podobnej technologii.

Blog – Blog internetowy udostępniany przez Fundację Leśne Projekty, pod aktualnym adresem 

internetowym www.lesneprojekty.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Bloga lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo 

funkcjonalności udostępnianych na Blogu.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Fundacja Leśne Projekty. Ochrona danych odbywa się zgodnie z 

wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na 

zabezpieczonych serwerach. Używany protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

§ 2. Administrator Danych

2. Administratorem danych użytkowników jest Fundacja Leśne Projekty. Jeśli użytkownik doda 

komentarz na stronie, zapisze się do newslettera lub skontaktuje się z nami drogą mailową, to 

przetwarzane są jego dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Dane osobowe 

przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z 

niniejszą Polityką Prywatności; w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług 

świadczonych drogą elektroniczną.

POLITYKA PRYWATNOŚCI



3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych. Kontakt z osobą 

nadzorującą przetwarzanie danych osobowych na Blogu jest możliwy drogą elektroniczną pod 

adresem e-mail: kontakt@lesneprojekty.pl .

4.Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych Użytkownika, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

§ 3. Pliki cookies

5. Blog korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez 

serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka 

ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się 

użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, 

który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Cookies 

zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym, unikalny numer IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj 

systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych, informacje o czasie i dacie i lokalizacji.

6. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google 

Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Zebrane dane służą do 

monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Bloga, aby usprawniać jego 

funkcjonowanie. 

7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Bloga 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w 

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Użytkownicy Bloga mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa 
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umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies 

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 

stronach internetowych Bloga.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 

wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu 

mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej 

stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową 

Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy 

pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

12. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez 

zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.  

13. Inne usługi i wtyczki na Blogu, które mogą przetwarzać cookies w zależności od aktywności 

użytkownika na stronie to:

• Facebook (polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles)

• Instagram (polityka prywatności:https://help.instagram.com/519522125107875?

helpref=page_content)
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