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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz zasady przetwarzania 
i wykorzystywania danych osobowych członków, wolontariuszy i sympatyków 
stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Administratorem danych jest stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł (dalej: 
Stowarzyszenie) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 101 lok. 1.135, 
kod pocztowy: 02-089, KRS: 0000109564, NIP: 534-21-95-624, REGON: 015159967, 
tel. +48 796 435 444, mail: cmok@bagna.pl.  

2. Stowarzyszenie szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych w sposób 
odpowiedni do zagrożeń. 

3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

II. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Stowarzyszenie jest administratorem danych osobowych swoich członków, 
wolontariuszy i sympatyków.  

2. Dane osobowe są przekazywane Stowarzyszeniu poprzez: 
- wypełnienie deklaracji członkowskiej (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres 

e-mail, numer telefonu), 
- zgłoszenie się na akcję, organizowaną przez Stowarzyszenie, np. akcję czynnej ochrony 

przyrody, obóz botaniczny, liczenie ptaków itp. (imię, nazwisko, adres e-mail, numer 
telefonu), 

- przekazanie danych kontaktowych podczas Światowego Dnia Mokradeł (imię, 
nazwisko, adres e-mail). 

3. Stowarzyszenie zbiera dane osobowe tylko niezbędne w danej sytuacji. 
4. Poprzez podanie danych, świadomie, jasno i dobrowolnie wyrażasz zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w takim celu, jaki wynika z korzystania 
z naszych usług oraz akceptujesz politykę prywatności. 

5. Dane osobowe i kontaktowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie w ściśle 
określonych celach: 
- informowania członków Stowarzyszenia o walnych zgromadzeniach; 
- organizacji wydarzeń; 
- przechowywania historii przekazanych składek i darowizn; 
- wysyłania informacji o prowadzonych przez Stowarzyszenie działaniach; 
- analizy skuteczności naszych działań informacyjnych; 
- zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych; 
- sprawozdawczych i archiwalnych. 
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6. Stowarzyszenie zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z RODO: 
- na podstawie udzielonej zgody; 
- na podstawie prawnych zobowiązań, np. rozliczenia się z udzielonego nam wsparcia 

finansowego z urzędem skarbowym. 
7. Dane osobowe i kontaktowe przetwarzane są wyłącznie przez czas niezbędny do 

wykonania usługi (np. organizacji wyjazdu) lub do czasu cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych lub skorzystania z innych uprawnień. 

III. Pliki cookies 

1. Witryna bagna.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez 
serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy 
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, 
z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich 
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie 
z wcześniej odwiedzonych witryn. 

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, 
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie 
i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem 
formularza kontaktowego. 

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy 
korzystają z naszej strony, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu. Monitorowania 
informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Facebook Analytics 
i Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. 

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji 
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

IV. Zasady udostępniania danych osobom trzecim 

1. Stowarzyszenie jest jedynym dysponentem danych osobowych, podanych przez 
użytkownika. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, aniżeli 
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub na mocy zawartych 
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa księgowa, firma 
hostingowa). 

2. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Stowarzyszenie. 

V. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

1. Informujemy, że masz prawo do: 
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 
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- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych, do jej wycofania; skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, iż 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

2. W celu wykonania przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt drogą elektroniczną 
pod adresem e-mail: cmok@bagna.pl. 

3. Po usunięciu danych osobowych Stowarzyszenie nie będzie mogło się skontaktować 
z użytkownikiem, ani przesłać informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia. 

 


