
 

 

 

  

   

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

FUNDACJA ELEKTROKARDIOLOGIA-OCHOJEC 

 

 

 



 

2 z 11 

Spis treści 

Spis treści 2 

Wprowadzenie 2 

Definicje 3 

Zasady postępowania z danymi osobowymi 4 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 6 

Administrator danych 6 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 6 

Odbiorcy danych osobowych zawartych w nagraniach 7 

Czas przetwarzania danych osobowych 7 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 7 

Skarga do organu nadzorczego 8 

Niezbędność przetwarzania danych 8 

Szczegółowy opis praw osób, których dane dotyczą 8 

Prawo dostępu do danych 8 

Prawo do sprostowania danych 9 

Prawo do usunięcia danych 9 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 9 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 9 

Prawo do przenoszenia danych osobowych 9 

Skarga do organu nadzorczego 10 

Wycofanie zgody 10 

Informacja o wykorzystywaniu plików cookies 10 

Wprowadzenie 

Fundacja na rzecz Wspierania Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w 

Katowicach–Ochojcu „Elektrokardiologia – Ochojec” w trosce o zapewnienie najwyższych standardów, dbając 
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o prywatność użytkowników, będąc świadoma wagi bezpiecznego, przejrzystego, zgodnego z prawem i 

uczciwego przetwarzania danych osobowych wprowadza następujący dokument Polityki Prywatności, w 

którym opisane zostało przetwarzanie podejmowane w serwisach internetowych Fundacji. 

Definicje 

1. Wyszczególnione poniżej sformułowania należy interpretować w przedmiotowym dokumencie zgodnie ze 

znaczeniem przypisanym im w niniejszej części Polityki: 

1.1. Administrator lub Fundacja – właściciel i administrator serwisu http://www.elektrokardiologia.org/ oraz 

administrator danych osobowych opisywanych w niniejszym dokumencie, którym to jest Fundacja 

“Elektrokardiologia-Ochojec” z siedzibą w Katowicach przy ul. Ziołowej 45/47 lok. 9, 40-635 Katowice, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS nr 

0000296037, posiadająca nr NIP: 9542621743 i REGON: 240814449; 

1.2. RODO – 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); 

1.3. Polityka – Polityka Prywatności Fundacji “Elektrokardiologia-Ochojec”.; 

1.4. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP 

urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za 

pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii; 

1.5. Przetwarzanie danych osobowych – wszystkie operacje lub zestawy operacji wykonywane na danych 

osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany 

(w szczególności takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 

adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie); 

1.6. Serwis internetowy lub Strona internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Administratora 

pod adresem http://www.elektrokardiologia.org/; 

1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług 

czy funkcjonalności opisanych w Polityce. 
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Zasady postępowania z danymi osobowymi 

2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez Fundację w ramach prowadzonych 

Serwisów internetowych, Administrator zbiera jedynie dane osobowe konieczne dla zapewnienia poprawnego 

świadczenia wybranych usług. 

3. Możliwe jest zbieranie przez Fundację także dodatkowych informacji, w tym m.in. informacji o aktywności 

Użytkownika w Serwisie internetowym, jeżeli jest to konieczne dla poprawienia efektywności i jakości usług 

świadczonych przez Fundację lub potrzebne jest dla obrony interesów Administratora. 

4. Poniżej określone zostały zasady przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się Administrator w celu 

bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w ujętych w Polityce przypadkach: 

4.1. Fundacja szanuje prywatność osób odwiedzających Serwisy internetowe, którymi administruje i 

dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych i innych informacji o aktywności 

Użytkownika było zgodne z przepisami prawa, w szczególności z wymogami następujących aktów 

prawnych: 

4.1.1. 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 z późn. zm., zwanego 

dalej “RODO”, 

4.1.2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,  t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, 

4.1.3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 344, 

4.1.4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z 

późn. zm. 

4.2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia 

procesów przetwarzania danych osobowych, w szczególności poprzez stosowanie dedykowanych 

procedur postępowania z danymi. 

4.3. Fundacja zapewnienia, że dostęp do przetwarzania umożliwiony jest wyłącznie osobom do tego 

upoważnionym przy jednoczesnym dodatkowym zabezpieczeniu tych procesów przetwarzania, które 

wymagają udziału innych podmiotów współpracujących lub współadministrujących w drodze 

stosownych umów powierzenia przetwarzania danych oraz porozumień dotyczących 

współadministrowania danymi. 

4.4. Fundacja selekcjonuje swoje zabezpieczenia w oparciu o podejście uwzględniające bieżącą ocenę i 

monitorowanie ryzyka przetwarzanych danych. 

4.5. Wypełniając wymogi stawiane RODO Administrator kieruje się w szczególności: 
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4.5.1. Zapewnienie legalności przetwarzania - które rozumieć należy, jako podejmowanie 

przetwarzania w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym w oparciu o przesłanki 

legalizacyjne wskazane w RODO. W zakresie korzystania z Serwisów internetowych 

przesłankami takimi, w zależności od sytuacji mogą być: 

- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - gdy przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym, w 

przypadkach promocji działalności Fundacji, przekazywania informacji drogą 

elektroniczną na temat ważnych wydarzeń i projektów realizowanych przez 

administratora; 

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora - w zakresie, w 

jakim administrator przetwarza dane w celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności 

i prawidłowości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, jak 

również zapewnienia kontroli ruchu na serwerach administratora, a także w celu obrony 

ewentualnych roszczeń; 

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - gdy jest to konieczne w zakresie realizacji umowy między 

administratorem a Użytkownikiem w zakresie świadczonych drogą elektroniczną usług, 

a umową taką każdorazowo jest regulamin danej usługi, z którym Użytkownik się 

zapoznaje; 

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą może być wymagana w 

szczególności do przetwarzania danych, które ma na celu profilowania aktywności 

osób na Serwisach internetowych Administratora oraz przesyłania dedykowanych 

reklam w oparciu o analizę aktywności użytkowników. 

4.5.2. Ograniczenia celu przetwarzania - dane przetwarzane są przez Administratora jedynie w 

zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i nie są przetwarzane 

dalej niezgodnie z tymi celami. Po osiągnięciu celu lub wyczerpania przesłanek 

legalizujących przetwarzanie, dane są niezwłocznie usuwane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo tego procesu. 

4.5.3. Minimalizacji danych i ograniczenia okresu przetwarzania - dane zbierane są jedynie w 

zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania. Tam, gdzie to możliwe określane 

są terminy przetwarzania danych, zgodne z celami. Dokonywane są również bieżące, 

okresowe przeglądy i kontrole zasadności przetwarzania danych. 

4.5.4. Poufności  i integralności - przetwarzanie odbywa się w oparciu o adekwatne do poziomu 

ryzyka odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, przede wszystkim z uwzględnieniem 

ochrony danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

4.5.5. Przejrzystości i rzetelności - dokładane są wszelkie starania aby przetwarzanie odbywało 

się w sposób uczciwy i rzetelny, a osoby, których dane dotyczą były informowane w czytelny 

sposób i w jasnej, przejrzystej formie na temat procesów przetwarzania oraz związanych z 

nimi  przysługujących im praw. 

4.5.6. Merytorycznej poprawności - dane przetwarzane są w zgodzie z rzeczywistością, w razie 

potrzeby lub stosownej informacji na bieżąco aktualizowane,  prostowane lub usuwane. 
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4.5.7. Rozliczalności - procesy przetwarzania danych i stosowania technicznych oraz 

organizacyjnych środków ich zabezpieczenia są w miarę możliwości dokumentowane, co 

zapewnia większą i efektywniejszą kontrolę administratora nad procesami przetwarzania. 

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Każdego Użytkownika obowiązuje 

aktualne brzmienie Polityki znajdującej się na dedykowanej podstronie Serwisu internetowego. W przypadku 

korzystania przez usług Strony internetowej celem rejestracji bądź uczestnictwa w spotkaniach, wydarzeniach 

czy konferencjach organizowanych przez Fundację każdorazowo dokumentacja przyjęta na potrzeby tegoż 

wydarzenia oraz związanego z nim procesu rejestracyjnego ma charakter nadrzędny, w tym w szczególności 

w odniesieniu do klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

6. Administrator danych 

6.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja “Elektrokardiologia-Ochojec” z siedzibą 

w Katowicach przy ul. Ziołowej 45/47 lok. 9, 40-635 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS nr 0000296037, posiadająca nr 

NIP: 9542621743 i REGON: 240814449. 

6.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować 

na wybrany z poniższych sposobów: 

6.2.1. pisemnie na adres Fundacji z dopiskiem “Ochrona danych osobowych” - ul. Ziołowa 45/47, 

40-635 Katowice; 

6.2.2. mailowo na adres fundacja@elektrokardiologia.org; 

6.2.3. telefonicznie pod numerem +48 535 041 555. 

7. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

7.1. Fundacja przetwarza informacje kontaktowe o Użytkownikach, jak również o nadawcach i adresatach 

korespondencji elektronicznej (e-mail), w następujących celach:: 

7.1.1. poprawiania funkcjonalności Serwisu internetowego; 

7.1.2. w przypadku prowadzenia rejestracji na spotkania, wydarzenia i konferencje organizowane 

przez Fundację oraz przy okazji prowadzenia powyższych w formie zdalnej (online) - w celu 

zorganizowania i przeprowadzenia spotkania, wydarzenia i/lub konferencji przez Fundację 

w ramach jej działalności statutowej; 

7.1.3. w przypadku kontaktu e-mailowego - w celu prowadzenia komunikacji z nadawcą i/lub 

odbiorcą wiadomości elektronicznej, w tym dla dokumentowania ustaleń dokonywanych z 
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beneficjentami, kontrahentami i innymi osobami czy przyjmowania pism, zgłoszeń i 

wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków; 

7.1.4. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

7.2. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych jest: 

7.2.1. niezbędność przetwarzania do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - w zakresie 

korespondencji prowadzonej w celu zawarcia umowy i/lub w związku z jej realizacją, 

podejmowania pozostałych działań koniecznych dla zawarcia i/lub realizacji umowy (np. w 

odniesieniu do organizowanego przez Fundację spotkania, wydarzenia czy konferencji); 

7.2.2. prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –  w 

odniesieniu do przetwarzania podejmowanego w celu poprawiania funkcjonalności stron 

www, prowadzenia bieżącej korespondencji, czy obrony przed i ewentualnego dochodzenia 

roszczeń; 

7.2.3. dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – jeżeli w przesłanej do Fundacji 

korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł 

zgody w swojej korespondencji, prosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek 

konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. 

Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej 

cofnięciem. 

8. Odbiorcy danych osobowych zawartych w nagraniach 

8.1. Administrator może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w 

ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań 

i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub 

tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, jak również obsługi 

administracyjnej, w tym obsługi organizowanego spotkania, wydarzenia czy konferencji. 

9. Czas przetwarzania danych osobowych 

9.1. Fundacja, co do zasady, przetwarza dane osobowe do momentu wypełnienia celu, dla którego dane 

osobowe zostały zebrane. Następnie dane osobowe przetwarzane są przez okres konieczny do 

ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń, który to termin ustalany jest na podstawie przepisów 

prawa cywilnego. 

10. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 

10.1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
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10.1.1. Prawo dostępu do danych osobowych; 

10.1.2. Prawo do sprostowania danych; 

10.1.3. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”); 

10.1.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

10.1.5. Prawo do przeniesienia danych. 

10.2. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z jego prawnie 

uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przysługuje Państwu sprzeciw, co do takiego 

przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację. 

10.3. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi, co do 

rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z 

postanowieniami RODO. 

10.4. Fundacja w sposób szczegółowy opisała charakter i zakres praw przysługujących osobie, której dane 

dotyczą w kolejnym rozdziale Polityki. 

11. Skarga do organu nadzorczego 

11.1. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Niezbędność przetwarzania danych 

12.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla poprawnego korzystania z 

Serwisu internetowego, uczestnictwa w spotkaniu, wydarzeniu czy konferencji, jak i umożliwienia 

nam udzielenia odpowiedzi w ramach korespondencji elektronicznej. 

Szczegółowy opis praw osób, których dane dotyczą 

13. W związku ze stosowaniem RODO, w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu następujące uprawnienia: 

13.1. Prawo dostępu do danych 

13.1.1. Uwzględnia możliwość uzyskania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, 

informacji czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane. Dodatkowo osoba 

zwracając się o realizację tego prawa może żądać od administratora uzyskania dostępu do 

danych oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać 
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wydana bezpłatnie. Przy kolejnych tego rodzaju prośbach może zostać nałożona na 

wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca m.in. z kosztów administracyjnych. 

13.2. Prawo do sprostowania danych 

13.2.1. Jeżeli przetwarzane przez administratora dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne 

osoba, której dane dotyczą może żądać od administratora ich sprostowania. 

13.3. Prawo do usunięcia danych 

13.3.1. Często określane również jako “prawo do bycia zapomnianym”.  Na zasadach i w 

przypadkach określonych prawem, gdy jest możliwe, osoba, której dane są przetwarzane 

ma prawo żądać ich usunięcia. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze to żądanie może 

zostać zrealizowane, np. w sytuacji, gdy istnieje obowiązek prawny ich przetwarzania przez 

administratora przez określony okres czasu. 

13.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

13.4.1. RODO przewiduje także możliwość wniesienia w określonych okolicznościach żądania o 

ograniczenie przetwarzania danych, którego dokonuje administrator, w szczególności w 

przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy osoba kwestionuje 

prawidłowość danych, lub gdy wyczerpały się cele przetwarzania danych przez 

administratora, a podmiot danych nadal ich potrzebuje (np. w celu obrony roszczeń). 

13.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

13.5.1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje osobie, której dane dotyczą, 

w sytuacjach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. e) i f) 

RODO, odpowiednio w związku z realizacją zadań w ramach władzy publicznej lub w 

interesie publicznym oraz w ramach realizacji interesu prawnego administratora danych. 

Jest to istotne prawo podmiotów danych umożliwiające sprzeciw wobec przetwarzania w 

sytuacji, gdy istnieje nierównowaga stron przetwarzania. 

13.6. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

13.6.1. Dotyczy jedynie przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i jednocześnie przetwarzanie ma charakter 

zautomatyzowany. Osoba może wówczas żądać, aby administrator przekazał jej komplet 

zgromadzonych danych na jej temat w formie mającej postać ustrukturyzowanego, 

powszechnie używanego formatu nadającego się do odczytu maszynowego, a dodatkowo 

również, żeby jej dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio 

innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
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13.7. Skarga do organu nadzorczego 

13.7.1. Na przetwarzanie niezgodne z prawem, osobie, której dane dotyczą przysługuje zawsze 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Danych 

Osobowych.  

13.8. Wycofanie zgody 

13.8.1. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane 

dotyczą, przysługuje jej prawo do wycofania tej zgody w każdym i dowolnym momencie. Co 

istotne wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed 

wycofaniem zgody. 

Informacja o wykorzystywaniu plików cookies 

14. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis 

internetowy. 

15. Cookies stanowią pożyteczne, a w niektórych sytuacjach niezbędne, narzędzie dla Administratora w celu m.in. 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, właściwej konfiguracji i  bezpieczeństwa 

strony internetowej, monitorowania stanu sesji czy analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony 

internetowej. 

16. Więcej informacji o tym czym są pliki cookies można znaleźć pod następującymi linkami: 

16.1. Język polski: http://wszystkoociasteczkach.pl/ 

16.2. Język angielski: https://www.aboutcookies.org/ 

17. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies - umożliwiają to ustawienia 

przeglądarek internetowych. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje możliwość indywidualnego: 

17.1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez 

witryny internetowe; 

17.2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn; 

17.3. określenia ustawień dla różnych typów cookies, na przykład akceptowania plików trwałych jako 

sesyjnych itp.; 

17.4. blokowania lub usuwania cookies. 

- szczegóły zarządzania i usuwania plików cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki 

internetowej. Dokładne informacje na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać 

każdorazowo korzystając z funkcji “Pomoc” wbudowanej w przeglądarkę. Należy jednak pamiętać, że 

http://wszystkoociasteczkach.pl/
https://www.aboutcookies.org/
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zmiany ustawień przeglądarki, w zależności od wybranej opcji, mogą powodować utratę możliwości 

korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego.. 

18. Niżej przedstawiono dokładny wykaz plików cookies wykorzystywanych przez Fundacji na Stronie 

internetowej: 

Kto 
wykorzystuje 

plik? 
Podmiot Nazwa pliku 

Cel wykorzystania 
pliku 

Termin 
wygaśnięcia 

Trzecia strona vimeo.com  vuid 
(statystyka przeglądanych 

stron, reklama) 
2 lata 

 


