Administratorem danych osobowych jest Fundacja JIM z siedzibą w Łodzi (93-279) przy ul.
Tatrzańskiej 105, adres e-mail: iod@jim.org , numer telefonu +48 42 643 46 70, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127075, numer
NIP: 7282455613, REGON: 473070238, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
(dalej jako „Administrator”).

W przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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) (dalej jako
„RODO”), przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich
usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli
dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania
niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku gdy są niezbędne) –
na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO;
b) wypełniania działalności statutowej Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO. Uzasadniony interes Administratora polega w tym przypadku na
prowadzeniu własnej działalności w formie fundacji;
c) rozpatrywania skarg i reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony
interes Administratora polega w tym przypadku na obsłudze skarg i reklamacji
użytkowników strony;

d) dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami osób trzecich
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes Administratora polega
w tym przypadku na umożliwieniu mu dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami osób trzecich;
e) prowadzenia polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach
sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach
i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres
e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie prowadzonych z Państwem rozmów
telefonicznych z – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes
Administratora polega w tym przypadku na prowadzeniu marketingu produktów lub
usług własnych;
f) prowadzenia statystyk dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes Administratora polega w
tym przypadku na uzyskaniu informacji dotyczących prowadzonej działalności w
celu jej usprawnienia;
g) obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego
umieszczonego na stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony
interes Administratora polega w tym przypadku na obsłudze zapytań podmiotów
danych oraz zapewnieniu rozliczalności działań Administratora
h) wykonywania obowiązków rachunkowych, obowiązków podatkowo-składkowych,
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obowiązujących przepisów prawa.
W określonych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w
oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na
podstawie takiej odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym
momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność
zawarcia umowy.

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom spoza EOG, czyli do
państw trzecich (m.in.: takim dostawcom niezbędnych usług informatycznych jak:
Microsoft, Google), jednak tylko do państw uznanych przez Komisję Europejską za
zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, a w braku stosownej decyzji Komisji
Europejskiej, wyłącznie na jednej z podstaw prawnych i z wykorzystaniem zabezpieczeń
przewidzianych przez art. 46 RODO.
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską, operatorzy płatności, banki (jeżeli konieczne jest prowadzenie rozliczeń),
dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy obsłudze procesu, a także
współpracownicy Administratora wspomagający go w realizacji danego celu przetwarzania,
w
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marketingowe. Administrator może także przekazywać dane organom państwowym lub
innym podmiotom uprawnionym do pozyskania Państwa danych osobowych na podstawie
przepisów obowiązującego prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji zawartej z Administratorem – do czasu zakończenia jej realizacji lub
obowiązywania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub
konieczny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami osób
trzecich;
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu
realizacji tych interesów lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego
przetwarzania danych;

c) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu
wypełnienia tych obowiązków;
d) w przypadku przetwarzania danych opartych na zgodzie – do momentu jej
wycofania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego
przetwarzania danych.

Cookies

Nasza strona używa plików cookies.
Pliki „cookie” to pliki tekstowe przesyłane przez strony internetowe na komputer lub inne
połączone

z
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zidentyfikowanie Twojej przeglądarki lub zachowanie informacji o jej ustawieniach.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, ich czas przechowywania na
urządzeniu końcowym i specjalny numer. Rejestrują one informacje na temat Twojej
aktywności na stronie, w tym dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu
operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Obejmują one w szczególności
takie dane jak: kliknięcia, odwiedziny na stronie głównej i podstronach.
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
a) dostosowania strony do Twojej preferencji oraz optymalizacji korzystania z niego. W
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio
wyświetlić aplikację internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają z systemu.
W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) Niezbędne pliki cookie optymalizujące korzystanie ze strony, tzn. umożliwiające
działanie podstawowych funkcji, takich jak np. nawigacja w ramach strony, dostęp

do podstron wymagających uwierzytelnienia Użytkownika. Bez takich plików cookie
strona nie może działać prawidłowo. Używanie tego rodzaju plików cookie nie
wymaga zgody użytkownika.
b) Analityczne pliki cookie pomagają nam udoskonalać lub optymalizować
doświadczenia korzystania ze strony. Dzięki nim jesteśmy w stanie zmierzyć ruch
użytkowników na stronie, interakcje odwiedzających ze Stroną, ponadto korzystamy
z tych informacji, aby poprawić działanie Strony. Gdy wchodzisz na naszą Stronę,
poprosimy Cię o akceptację wszystkich plików cookie lub skonfigurowanie ich
zgodnie ze swoimi preferencjami.
Czas przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce:
a) Pliki stałe – zostaną w przeglądarce do czasu, aż samodzielnie je usuniesz lub gdy
minie czas określony w parametrach pliku cookies
b) Pliki sesyjne - zostają tak długo, aż wyłączysz przeglądarkę, wykdziesz z niej lub
wylogujesz się ze strony internetowej. To przede wszystkim pliki niezbędne
Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików
cookies poprzez:
a) wybór. Mogą Państwo dokonać wyboru dotyczącego wykorzystania przez
Administratora cookies analitycznych. Jeżeli jednak ograniczą Państwo możliwość
zapisu i odczytu plików cookie, może to wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania
z usług, ponieważ wyeliminuje to personalizację strony internetowej. Może to
również uniemożliwić Państwu zapisanie dostosowanych ustawień. Administrator
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje strony
internetowej w przypadku, gdy ograniczą Państwo w jakikolwiek sposób możliwość
zapisywania i odczytu plików cookie;
b) zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku
menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak
odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki

cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookies oraz jak
zablokować działanie plików cookies. Instrukcje dotyczące zarządzania plikami
cookie w najpopularniejszych przeglądarkach można znaleźć poniżej:
Google Chrome
Apple Safari
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera
c) wycofanie zgody. Tam, gdzie Państwa zgoda jest wymagana, mogą Państwo
wycofać swoją zgodę na wykorzystanie określonych plików cookie, co nie ma
wpływu na legalność ich wykorzystania przed wycofaniem zgody. Mogą Państwo
zmienić swoje preferencje w każdej chwili poprzez naciśnięcie obrazka
i wybranie preferowanej opcji.
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki prywatności
bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany zawsze będą
publikowane na niniejszej stronie internetowej. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w
dniu publikacji zmienionej Polityki prywatności.

