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DEFINICJE
Chcesz dowiedzieć się więcej o danych, które od Ciebie zbieramy oraz co z nimi robimy? Jesteś we właściwym
miejscu! Żeby było Ci łatwiej nawigować po polityce podzieliliśmy ją na wewnętrzne części. Wprowadziliśmy
też kilka prostych definicji, które mają uprościć Ci to zadanie:
Dane Osobowe

oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane
przez Ciebie, a zbierane za pośrednictwem Serwisu oraz przetwarzane
przez Fundację;

Fundacja

oznacza FUNDACJĘ SARIGATO z siedzibą w Krakowie, ul. Adama
Vetulaniego 14/2, 31-226 Kraków, NIP: 6762461085, REGON: 122752932,
KRS: 0000445475. Fundacja jest administratorem Serwisu;

Serwis

oznacza serwisy internetowe w domenie www.karmimypsiaki.pl;

Ustawa

oznacza polską ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, ze zm.);

ODESŁANIA POZA SERWIS
Serwis zawierać może odesłania (linki) do witryn zewnętrznych, tj. witryn, których Fundacja nie jest
właścicielem lub administratorem. Skorzystanie z odnośnika do tych witryny oznacza, że dobrowolnie godzisz
się na ich odwiedzenie i jednocześnie zobowiązany jesteś on do samodzielnego zapoznania się z ich polityką
prywatności. Nie podnosimy żadnej odpowiedzialności w zakresie korzystania przez Ciebie z tych witryn, w
tym zaś w szczególności za ich treść, pliki „cookies”, treść polityki prywatności, ich zgodność z rzeczywistym
stanem faktycznym i prawnym oraz standardy i procedury w zakresie ochrony prywatności, w tym zaś Danych
Osobowych.
ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dla korzystania z Serwisu nie jest konieczne podawanie przez Ciebie Danych Osobowych, przy czym podczas
korzystania z Serwisu mogą być gromadzone w sposób automatyczny dane lub informacje, w szczególności
zaś adresy IP, pliki cookies, tagi internetowe i dane o nawigacji.
Korzystanie z niektórych zawartości Serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Ciebie Danych
Osobowych, przy czym podanie Danych Osobowych zawsze jest dobrowolne. Niepodanie Danych
Osobowych wiązać się może z ograniczeniem w dostępności do zawartości Serwisu lub ograniczeniem
dostępności do niektórych jego funkcji.
Podejmujemy działania przewidziane przepisami Ustawy w przedmiocie ochrony podanych przez Ciebie
informacji, w tym w szczególności Danych Osobowych.
ZAKRES PRZEKAZYWANIA ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Osobowe, które od Ciebie zbieramy są różne. Zakres tego zbierania zależy też od tego, co robisz w
Serwisie. Żeby nie zbierać informacji o Tobie „na zapas” (bo pytamy tylko o to, co jest niezbędnym
minimum!), w ramach używanych przez Ciebie z:
a.
formularzy kontaktowych, możemy prosić o podanie następujących Danych Osobowych: imię,
nazwisko, telefon, adres email oraz – jeśli piszesz w imieniu organizacji – nazwę tej organizacji.
Dane te wykorzystywane będą wyłącznie dla celów komunikacji z Tobą, tj. pisząc za pośrednictwem
formularza masz pewność, że Twoje dane nie będą wykorzystane przez inne osoby i w innych niż
komunikacja z Tobą celach. Wiadomości od Ciebie archiwizujemy na bieżąco lub usuwamy po
zamknięciu konkretnego wątku rozmowy. Dla tych danych Fundacja jest administratorem danych
osobowych.
b.
formularzy rekrutacji na wolontariat, możemy prosić o podanie następujących Danych Osobowych:
imię, nazwisko, miasta zamieszkania, rok urodzenia, adres email, telefon, status
zatrudnienia. Dane te będą wykorzystywania dla celów przeprowadzenia rekrutacji oraz, za
zakończeniu procedury, niezwłocznie usuwane. Dla tych danych Fundacja jest administratorem
danych osobowych;
c.
newslettera, możemy prosić o podanie następujących Danych Osobowych: imię, adres email. Dane
te będą wykorzystywania dla celów wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, np.
informacji o najnowszych akcjach Fundacji. Dla tych danych Fundacja jest administratorem danych
osobowych;
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formularza „Nakarm Psiaka”, możemy prosić o podanie następujących Danych Osobowych: imię,
wiek, adres email. Dane te będą wykorzystywania dla celów komercyjnej wysyłki informacji
handlowych drogą elektroniczną, np. reklam. Dla tych danych SARIGATO sp. z o.o. (ul.
Vetulaniego 14/1, 31-226 Kraków, KRS 0000399231) jest administratorem danych
osobowych. Jest to jedyna opcja w Serwisie na przekazanie danych tej spółce; wszelkie inne
dane zbierane są przez nas, tj. Fundację.
W serwisie znajduje się także formularz dla darowizn. Formularz ten nie przekazuje jednak żadnych danych
osobowych do Fundacji, lecz jest „końcówką” pośrednika w płatnościach – spółki pod firmą Paymento
Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (KRS 0000421935). Wszystkie dane, które wprowadzisz w tym
formularzu zostaną przekazane bezpośrednio, z pominięciem Fundacji, do ww. firmy. Dane, których
wprowadzenie jest konieczne dla „przejścia” dalej w płatności to:
e.
imię, nazwisko, miasto zamieszkania, rok urodzenia, dane rachunku bankowego lub karty.
W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych oraz danych, które
mogą stanowić Dane Osobowe. Odwołanie zgody na przetwarzanie wiązać się może jednak z brakiem
możliwości korzystania przez Ciebie z części funkcjonalności Serwisu. Jeśli chcesz odwołać tą zgodę u
podmiotu innego niż Fundacja (Paymento Spółka Akcyjna lub SARIGATO sp. z o.o. – napisz do nas!
Skontaktujemy się z nimi i załatwimy wszystko za Ciebie).
Możesz w dowolnej chwili zażądać wglądu, poprawiania lub usunięcia w całości bądź w części swoich Danych
Osobowych oraz danych, które mogą stanowić Dane Osobowe. Żądanie usunięcia w całości bądź w części
tych danych wiązać się może z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
Możemy odmówić usunięcia Danych Osobowych oraz danych, które mogą stanowić Dane Osobowe w
przypadku naruszenia przez Ciebie regulaminów Serwisów lub innych, wiążących Cię, regulaminów, a także
naruszenia przez przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie Danych Osobowych wiąże
się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem odpowiedzialności.
BEZPIECZEŃSTWO DANYNCH OSOBOWYCH
Zobowiązujemy się do szczególnej dbałości o właściwy stopień zabezpieczeń oraz do zachowania poufności
zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu informacji, w tym zaś Danych Osobowych. Dodatkowo, co
dotyczy każdego z administratorów oddzielnie (Fundacji oraz Sargiato sp. z o.o.), wypełniamy wszelkie
obowiązki spoczywające na nas, jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w tym z Ustawy.
INFORMACJE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE; POLITYKA „COOKIES”
Poza dobrowolnie udostępnianymi przez Ciebie danymi za pośrednictwem Serwisu zbieramy informacje
wykorzystując pliki „cookies”, tj. pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu
końcowym użytkownika, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest
Fundacja oraz Google.
Serwis wykorzystuje następujące rodzaje „cookies”
Poprawiające funkcjonowanie Serwisu

Pozwalające badać zachowania w
Serwisie
Pozwalające na lepszą komunikację

są to pliki, które zapamiętują Twoje wizyty oraz
dokonywane wybory w Serwisie. Pozwalają one też na
podtrzymanie Twojej jednej sesji w Serwisie. Dzięki tym
plikom Fundacja może proponować Ci dostosowane do
Twoich preferencji komunikaty;
są to pliki, które służą do przygotowywania przez Fundację
statystyk. Serwis korzysta z pomocy Google (Google Analitics
(www.google.com/analytics), który także korzysta w tych
samych celach;
Są to pliki, które służą do dostarczania Ci lepszych reklam
o naszej działalności. Obejmują one w szczególności
informacje o Twoich zrachowaniach, wyborach, a także
zawierają
zanonimizowane
dane
geolokalizacyjne
oraz
zanonimizowane
dane
socjodemograficzne
i behawioralne. Pamiętaj, że to nie są dane osobowe. Pliki
te umożliwiają nam późniejszą komunikację z Tobą,
która będzie dostosowana do Twoich preferencji (retargeting),
jak i mierzenie skuteczności naszych kampanii (w skrócie:
kto, gdzie, ile w jaki baner kliknął).

Serwis nie wykorzystuje „cookies” niezbędnych dla jego poprawnego działania, także bez problemu możesz
wyłączyć je w przeglądarce! Pamiętaj, że każda przeglądarka internetowa zawiera opcję wyłączenia plików
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„cookies” dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych. Celem uzyskania informacji
o sposobie wyłączenia plików „cookies” należy zwrócić się o przedmiotową informację do producenta
stosowanej przeglądarki.
Pliki „cookies” nie służą do identyfikacji Twojej tożsamości, nie powodują zmiany konfiguracji
urządzeń oraz nie mają żadnego wpływu na działanie tych urządzeń.
Pozostawanie w Serwisie bez dokonania wyłączenia plików „cookies” wiąże się z wyrażeniem zgody
na pobieranie plików „cookies”. Szczegółowe informacje o „cookies” uzyskać można w sekcji Pomoc stosowanej
przeglądarki internetowej.
KONTAKT
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące polityki, chcesz dopytać o Serwis albo po prostu chcesz
porozmawiać – odezwij się do nas! Telefon odbieramy we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, w godzinach pracy naszych biur, a na e-maile i listy odpisujemy tak szybko, jak to możliwe!
Kontakt do nas:
Adres email
Siedziba

Dla Fundacji
info@karmimypsiaki.pl
ul. Adama Vetulaniego 14/2
31-226 Kraków

Dla Sarigato sp. z o.o.
biuro@sarigato.com
ul. Adama Vetulaniego 14/2
31-226 Kraków

