Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w
związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej
znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy korzystasz z
Naszej strony internetowej (www.heartyfoundation.com – dalej zwanej „Stroną”).
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomocą Strony jest Fundacja
Hearty z siedzibą w miejscowości Zagaje 21, 32-09 Zagaje, Polska (“Fundacja” lub “My”).
We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować
się z Nami:
○ pocztą – Fundacja Hearty z siedzibą w miejscowości Zagaje 21, 32-09
Zagaje.
○ telefonicznie - +48 728 327 057;
○ mailowo – info@heartyfoundation.com

2. Administrator danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które uzyskamy w związku z korzystaniem
przez Ciebie z Naszej strony internetowej w celu:
○ odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pomocą formularzy
kontaktowych na Stronie – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes
jako administratora danych;
○ analizy sposobu korzystania ze Strony, a także poprawy jej
funkcjonowania – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako
administratora danych;
○ dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami
administracji oraz poza nimi – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony
interes jako administratora danych;
○ w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia zgody, przez czas nie
dłuższy niż do momentu jej wycofania;
○ do celów komunikacji biznesowej – na podstawie danych kontaktowych, w
oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes.

3. Zakres przetwarzanych danych
Następujące Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów wskazanych poniżej:
○ gdy korzystasz z formularza kontaktowego na Naszej Stronie: imię, adres
e-mail, data i godzina przesłania nam Twojego zapytania, a także inne
dane, które zawrzesz w swoim zapytaniu;
○ gdy zapisujesz się do newslettera: adres e-mail, imię, data i godzina
zapisania się do newslettera,
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○ dodatkowo każdorazowo, gdy odwiedzasz Naszą Stronę: adres IP
urządzenia, z którego korzystasz, sposób korzystania z naszej Strony.

4. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, z
którymi współpracujemy w oparciu o zawartą umowę lub inny instrument prawny, a
także innym podmiotom powiązanym z Fundacją w oparciu o prawnie uzasadniony
interes Fundacji.

5. Korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców w następującym zakresie:
○ Hotjar - w celu zbierania następujących informacji o odwiedzinach na
Naszej Stronie, by analizować i poprawiać UX strony:
■ heatmaps (mapy ciepła),
■ nagrania z odwiedzin na stronie - kliknięcia, ruchy kursorem,
■ strony internetowe odwiedzone w ramach odwiedzin na Stronie,
■ analiza formularzy.
○ Google Analytics, w celu zbierania danych o tym, w jaki sposób korzystasz
z Naszej Strony. Informacje te nie są powiązane z konkretną osobą i służą
nam do polepszenia funkcjonowania Naszej Strony.
○ Facebook, LinkedIn, HubSpot – w celu prowadzenia działań
marketingowych I sprzedażowych. Facebook, LinkedIn i HubSpot mogą
przekazywać Twoje dane do USA. Dane przekazywane są w oparciu o
porozumienie Privacy Shield zatwierdzone decyzją wykonawczą Komisji
(UE) 2016/1250 z dnia 12.07.2016 r. (więcej informacji znajdziesz tutaj:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-fro
ntend_legal_privacy-policy&lang=pl;
https://legal.hubspot.com/privacy-policy?_ga=2.11366324.1846715061.15
49550766-198149661.1548750780).
○ EmailLabs – w celu udostępnienia na Naszej Stronie formularza zapisu do
newslettera.
6. Wtyczki mediów społecznościowych
○ Na Stronie zamieszczone zostały wtyczki mediów społecznościowych, co
powoduje, że korzystając ze Strony, adres IP Twojego urządzenia oraz
identyfikator przeglądarki, którą używasz przekazywane są do dostawców
mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują
informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła Naszą Stronę, nawet jeśli
nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat
zalogowany.
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○ Naciśnięcie

na wtyczki mediów społecznościowych nawiązuje
bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy
mogą zbierać dane z Twojego urządzenia.
○ Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez
media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji
odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz
w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe,
w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru
opcje w celu ochrony prywatności znajdziesz na stronie:
■ Facebook Ireland Ltd., Irlandia:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation - Facebook (oraz
Instagram) podporządkowuje się porozumieniu
EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework,
■ LinkedIn Corporation, USA:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL – LinkedIn
(oraz Slideshare) podporządkowuje się porozumieniu
EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
7. Reklama w Internecie
○ Na Stronie zamieściliśmy kody remarketingowe oraz kody konwersji,
dzięki którym także na zewnętrznych witrynach internetowych możemy
prezentować Ci reklamy Naszych produktów lub usług, którymi
poprzednio interesowałeś się, przeglądając Stronę.
○ Nie przekazujemy Naszym partnerom danych, na podstawie których
mogliby Cię bezpośrednio zidentyfikować.
○ Szczegółowe informacje o sposobie zbierania danych przez te narzędzia
znajdziesz w sekcji Polityka Cookies.
8. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać
○ w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie - od momentu, w
którym wysłałeś zapytanie, aż do momentu, w którym Twoje zapytanie
zostanie obsłużone;
○ w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej
zgody - od dnia wyrażenia zgody i do dnia wycofania zgody;
○ w celu analizy sposobu korzystania z Naszej Strony, dostosowywania
zawartości Strony do własnych preferencji i ulepszania funkcjonalności
Strony - tak długo, jak korzystasz z Naszej Strony lub zgodnie z zasadami
określonymi przez dostawców narzędzi używanych przez Naszą Stronę
(zobacz informacje o zasadach przechowywania danych przez
odpowiedniego dostawcę narzędzi) lub do czasu skutecznego złożenia
przez Ciebie sprzeciwu;
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○ w celu archiwizacji i egzekwowania lub obrony przed roszczeniami - od
dnia zebrania danych do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora, nie później niż 10 lat od zebrania danych.
9. Masz prawo:
○ żądać dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
○ w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie
uzasadniony interes masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
○ w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo
wycofać swoją zgodę w każdym czasie – wycofanie zgody nie będzie
wpływać na przetwarzanie do czasu jej wycofania;
○ w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo żądać
przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także
żądania przesłania danych innemu administratorowi oraz do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
10. W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw skontaktuj
się z Nami w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
12. Za pośrednictwem Strony odbywa się profilowanie prezentowanych treści, w tym
reklam.
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