
 
 

Polityka prywatności       
 
I. Podstawa prawna 

Niniejsza Polityka Prywatności jest spójna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. 

 
II. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
 
Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II 
ul. Jana Pawła II 58 
59-300 Lubin 
nr telefonu: 511 833 628 
e-mail: cfrlubin@gmail.com 
facebook: www.facebook.com/CFRLubin/ 
 
Zwanym dalej Centrum 

 
III. Procedury i rodzaje danych 

1. Każdorazowo kontaktując się z nami możesz zostać poproszony o podanie: 

• Imienia i Nazwiska, 

• adresu e-mail 

• numeru telefonu 

• miejscowości zamieszkania 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika 

uniemożliwia skorzystanie z niektórych usług oraz uzyskanie odpowiedzi na zapytanie wysłane 
drogą elektroniczną lub poprzez formularz elektroniczny oraz uniemożliwia zapisanie użytkownika 
na warsztaty, konsultację lub inne formy aktywności organizowane przez nasze Centrum. Brak 
podania danych osobowych może także uniemożliwić uczestnictwo w organizowanych przez nas 
projektach.   

3. Jednocześnie w czasie korzystania ze strony internetowej i dalszych podstron, a także  w 
przypadku chęci zgłoszenia swojego uczestnictwa w organizowanym przez nas projekcie  możesz 
zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszenia lub kontakt e-mail, kontakt telefoniczny. 
 

IV. Cel zbierania danych osobowych 
1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu naboru i udziału w 

szkoleniu/wykładzie/warsztatach/kursie/treningu/projekcie realizowanych zgodnie z statutem Centrum. 
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 lit. a, b, c i f RODO w celach:  

• zawarcia i wykonania usługi (umowy) oraz wystawienia rachunku (faktury). 

• udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. 

• udzielania informacji o oferowanych produktach i usługach. 

• wysyłania newsletterów i innych materiałów marketingowych 

• analizy statystycznej Google Analytics. Dane zebrane posłużą nam do analizy statystycznej 
zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty. 

• działalności marketingowej w Internecie, również na portalach społecznościowych 
Facebook, Instagram. 

2. Jeśli zadeklarowali Państwo chęć udziału w projekcie związanym z udzielaniem pomocy i organizacją 
akcji humanitarnych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zdefiniowania możliwości i 
organizacji takiej pomocy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do ochrony żywotnych 
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO), a także 
niezbędność do realizacji uzasadnionego interesu administratora polegającego na organizowaniu 
udzielania pomocy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
 

V. Przekaz danych osobowych osobom trzecim 
1. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą uzyskać wyłącznie: 

• podmioty, którym przekazanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie 
Państwa wniosku lub zgody, 

• podmioty upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 



 
 

• podmioty, z którymi współpracujemy w naszej bieżącej działalności, takie jak dostawcy usług 
teleinformatycznych / IT, dostawcy usług prawnych, finansowych, księgowych i doradczych, 
operatorzy pocztowi / kurierzy, 

• nasi odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy są zobowiązani do 
ich zachowania w tajemnicy oraz niewykorzystywania w celach innych niż te, dla których 
uzyskaliśmy Państwa dane.  

2. Jako administrator danych osobowych nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych na naszym 
portalu danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.  
 

VI. Narzędzia analityczne 
1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. 

Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 58, 59-300 Lubin, w celu marketingowym m.in. z 
wykorzystaniem narzędzi takich jak Google Analytics, Instagram i Facebook. 

2. Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej (systemy 
informatyczne Administratora). 

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie 
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 
VII. Czas przetwarzania danych 

1. Co do zasady, dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane 
przez Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu lub zrealizowania celu, dla którego były 
przetwarzane. 
Dane związane z realizacją umowy przechowujemy przez okres trwania umowy oraz przez okres 
wynikający z regulacji podatkowych oraz do czasu przedawnienia niektórych roszczeń. 

2. Okresy te mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ew. roszczeń i 
postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy 
prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania. 
 

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych  
1. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorującego.  

2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, 
czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. 

 
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

1. Wskutek przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany (bez udziału człowieka).  

 
X. Przekazywanie danych poza EOG  

1. W związku z korzystaniem przez nas bądź przez naszych kontrahentów z nowoczesnych technologii, 
takich jak np. usługi chmurowe, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym takim wypadku stosujemy odpowiednie 
zabezpieczenia, w tym np. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji 
Europejskiej. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii wskazanych zabezpieczeń dotyczących 
przekazywania danych osobowych – aby je uzyskać, prosimy o kontakt z Administratorem (dane 
kontaktowe w pkt II powyżej).   
  


