
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU 
INTERNETOWEGO „EDK”   

  
z dnia 6 marca 2019 r. 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „EDK" 
dostępnego pod adresem edk.org.pl oraz my.edk.org.pl. 

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim          
wyrażeń:  

a. Administrator - Fundacja Indywidualności Otwartych z siedzibą w Krakowie przy ul.           
Ślusarskiej 8/2, 30-710 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji          
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej        
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa         
-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000694615, posiadająca NIP         
6793155900, posiadająca REGON 368262166; 

b. EDK, Projekt  – Ekstremalna Droga Krzyżowa; prowadzony      
przez Administratora projekt polegający na szerzeniu idei cyklicznych wydarzeń o       
charakterze religijno-duchowym odbywających się każdorazowo w okresie Wielkiego      
Postu, inicjowanych przez podmioty zewnętrzne w wybranych lokalizacjach w Polsce i za            
granicą, promujących indywidualne pogłębianie duchowości, rozwój religijności i pracę       
nad własnymi wartościami i ideałami;   

c. Edycja EDK – edycja Projektu odbywająca się w danym roku kalendarzowym; 
d. Indywidualna Ekstremalna Droga Krzyżowa – wybrany przez Użytkownika sposób       

realizacji ideałów i wartości EDK, mogący polegać na indywidualnym pokonaniu          
określonej trasy turystycznej;  

e. Konto – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Użytkownika,       
stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu        
w zakresie odpowiednim dla jego rodzaju, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne        
dla każdego Użytkownika; za pośrednictwem konta, Użytkownik może realizować swojego       
role w ramach Edycji EDK;  

f. Konto Lidera – Konto, którego aktywacja wymaga odrębnego zatwierdzenia        
przez Administratora, za pomocą którego Użytkownik może realizować określoną rolę w          
ramach Edycji EDK; 

g. Lider – koordynator określonej Edycji EDK w Rejonie, realizujący swoje zadania na           
podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem; 

h. Newsletter – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną,       
na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o EDK oraz       
o działalności statutowej Administratora;  

i. Rejestracja – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności       
podania odpowiednich danych osobowych użytkownika zgodnie z wyświetlonymi       
na odpowiednich stronach Serwisu formularzami oraz akceptacji Regulaminu;  

j. Rejon – lokalizacja, w której Lider koordynuje działania związane z promocją Edycji EDK i              
umożliwieniem odbycia Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, w szczególności        
poprzez opracowanie Tras oraz zamieszczenie informacji o Mszy Świętej w intencji EDK; 

k. Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;  
l. Serwis" - prowadzony przez Administratora pod adresem edk.org.pl oraz       

my.edk.org.pl informacyjno-społecznościowy serwis internetowy „EDK", którego celem jest       
informowanie o idei EDK, o szczegółach poszczególnych edycji EDK, umożliwienie          
tworzenie indywidualnych podstron poszczególnych Rejonów, zbieranie informacji o        
deklarowanym przejściu poszczególnych Tras, zapewnianie komunikacji pomiędzy       
osobami skupionymi wokół EDK; 

m. Trasa – przykładowa trasa, jaką Lider podaje jako jedną z możliwości realizacji przez             
Użytkownika Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w ramach danej Edycji EDK; 

n. Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu na rzecz        
Użytkowników;  
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o. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Serwisu;  
p. Użytkownik przeglądający - Użytkownik, który korzysta z Serwisu nie posiadając w nim         

Konta;  
q. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który korzysta z Serwisu posiadając w nim        

Konto. 
  

§2.  
Akceptacja Regulaminu   

 
1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu z zastrzeżeniem 

ust. 2.  
2. Nie wymaga akceptacji Regulaminu samo przeglądanie Serwisu bez Rejestracji i bez 

korzystania z Usług wymagających posiadania Konta.  
3. Użytkownik zamawiający Newsletter dodatkowo akceptuje Regulamin przy zamawianiu tej 

Usługi. 
4. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.edk.org.pl/pl/regulamin.html. Dodatkowo 

Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku z adresu: 
http://www.edk.org.pl/dokumenty/regulamin-2019.pdf  

 
§3.  

Serwis i warunki techniczne korzystania z niego  
 

1. Usługodawcą w ramach Serwisu jest Administrator. 
2. Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:  

a. przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej o podobnych 
właściwościach,  

b. posiadania adresu email,  
c. włączonej obsługi „cookies".  

3. Jeżeli Serwis przewiduje możliwość przesyłania załączników, dopuszczalne są pliki 
z rozszerzeniami .txt (zwykły tekst), .rtf (tekst formatowany), .doc., docx, .xls, .xlsx, .csv, 
.odt (dokument programu Open Office), .pdf (dokument programu Adobe Acrobat), .jpg., .gif, 
i .tiff (obrazy), .kml.  

  
§4. 

Usługi   
  

1. Serwis świadczy usługi społecznościowo-informacyjne w zakresie działalności dobroczynnej      
w ramach EDK. 

2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.  
3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych       

lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze        
odpowiedniej zmiany Regulaminu, która podlega akceptacji Użytkownika. Dochody z Usług         
odpłatnych Serwisu przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową Administratora. 

4.  Serwis świadczy następujące Usługi:  
a. dostarczanie treści o charakterze informacyjnym, 
b. usługa wyszukiwarki internetowej informacji opublikowanych w Serwisie,  
c. możliwość przedstawiania Administratorowi propozycji treści, w tym artykułów,     

do publikacji w Serwisie,  
d. możliwość pobrania materiałów informacyjnych i promocyjnych, 
e. prowadzenie systemu Kont,  
f. moduł umożliwiający deklarowanie przejścia poszczególnych Tras, 
g. moduł umożliwiający deklarowanie chęci udziału w Projekcie w roli Lidera oraz           

zawieranie umów z Administratorem,  
h. możliwość pobrania aplikacji mobilnej z Trasami proponowanymi w danej Edycji EDK,  
i. Newsletter.  

5. Dostęp do niektórych usług i działów Serwisu może być ograniczony do Użytkowników          
określonych rodzajów Kont lub na podstawie innych, wybranych       
przez Administratora kryteriów.  

 



 
§5. 

EDK 
 

1. Administrator jest ideodawcą EDK i poprzez Serwis realizuje cele Projektu polegające na            
zachęcaniu do podejmowaniu indywidualnej praktyki religijnej w formie Indywidualnej         
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. 

2. Serwis umożliwia zamieszczanie informacji o Rejonach przez Liderów. Za wszelkie informacje           
zamieszczone na stronie Rejonu przez Lidera odpowiada wyłącznie Lider. 

3. Administrator nie odpowiada za koordynację Edycji EDK w Rejonie. 
4. Uczestniczenie w wydarzeniach związanych z Edycją EDK w danym Rejonie jak również            

przejście Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej nie wymaga zarejestrowania konta w          
Serwisie. Informacje o deklarowanym przejściu Trasy zbierane są wyłącznie w celu           
statystycznym oraz w celu umożliwienia otrzymywania przez Użytkownika bieżących         
informacji o Projekcie i Rejonie, oraz w innych celach – zgodnie z wyrażoną zgodą. 

5. Każdy Użytkownik może realizować Indywidualną Ekstremalną Drogę Krzyżową według         
własnego uznania w miejscu, czasie i formie przez siebie wybranych, na własną            
odpowiedzialność. 

6. Administrator ani Lider nie kontroluje, nie kwalifikuje i nie ocenia Użytkowników po sposobie             
realizacji przez nich Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej pozostawiając to sferze ich           
wyboru i własnej duchowości.  

7. Wybierając sposób realizacji Indywidualnej Drogi Krzyżowej Użytkownik powinien:  
a. wziąć pod uwagę swój stan psychofizyczny, w szczególności stan zdrowia, a         

w szczególności że nie ma żadnych przeciwskazań do określonej formy realizacji         
Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej,  

b. zastosować się do standardów przejścia Indywidualnej Ekstremalnej Drogi        
Krzyżowej zalecanych przez Administratora i Lidera, w szczególności co do        
indywidualnego charakteru przejścia, zachowania zasady milczenia oraz poddania się         
refleksji na podstawie zaproponowanych rozważań lub własnych źródeł;  

c. szczegółowo wyznaczyć trasę, którą Użytkownik chce  przejść dostosowując ją do       
swoich preferencji i możliwości,  

d. wziąć pod uwagę wybraną przez siebie trasę i jej uwarunkowania,  
e. wybrać porę odpowiednią do możliwości Użytkownika,  
f. w przypadku wyboru Trasy dokładnie zapoznać się z jej opisem w Serwisie,  
g. zapewnić sobie ubiór i wyposażenie odpowiednie do określonej trasy i czasu jej           

realizacji,  
h. zapewnić osoby towarzyszące, jeśli jest to obiektywne konieczne dla zapewnienia          

bezpieczeństwa,  
i. zastosować powszechnie stosowane środki bezpieczeństwa na trasie,  
j. zachowywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności tymi         

dotyczącymi ruchu drogowego,  
k. powiadomić osoby trzecie o czasie realizacji planowanej trasy oraz jej przebiegu. 

8. Wytyczne wskazane w ust. 7 mają charakter zaleceń. Administrator ani Lider nie organizują             
ani nie odpowiadają za sposób odbycia Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej przez           
Użytkownika. 

9. Trasy proponowane w Serwisie mają charakter przykładowy i nie są odpowiednie dla każdego           
Użytkownika o każdej porze roku. Użytkownik powinien każdorazowo indywidualnie         
zweryfikować czy Trasa jest dla niego odpowiednia w danym czasie.  

10. Użytkownik może w ramach swojego Konta podać czy i w jaki sposób będzie realizował              
Indywidualną Ekstremalną Drogę Krzyżową, w tym poprzez podanie własnej trasy lub           
wskazanie, że zamierza realizować Trasę proponowaną.  

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pobierane jest wyłącznie do celów statystycznych             
Administratora, w szczególności dla oceny na ile ideały i wartości EDK są urzeczywistniane             
przez jego działania.  

 
 
 
 

 



§ 6. 
Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie   

 
1. Administrator działa w sposób zmierzający do ochrony i poszanowania praw własności          

intelektualnej.  
2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości          

oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę,        
przysługują Administratorowi, chyba że w Serwisie lub Regulaminie wyraźnie zaznaczono       
inaczej.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Użytkownik udostępniający publicznie,  zgłaszający do publikacji      
w Serwisie lub w inny sposób przekazujący Administratorowi, również e-mailowo, jakiekolwiek        
treści, w tym Trasy, zdjęcia, filmy video, relacje, świadectwa:  

1) udziela Administratorowi nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej,     
niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści       
w ramach Serwisu oraz pozostałej działalności Administratora na następujących     
polach eksploatacji:  

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi      
technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi    
oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,  

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału     
albo egzemplarzy utworu,  

c. rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawienie,      
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także     
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć        
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym         
w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji        
elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej. 

2) w zakresie licencji określonej w pkt. 1 udziela Administratorowi licencji na korzystanie        
z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych       
treści,  

3) pozostawia Administratorowi swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści      
lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem artykułów, co do których       
Administrator ma obowiązek oznaczenia autorstwa,  

4) wyraża zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku i oświadcza, że osoby trzecie,        
których wizerunki są zarejestrowane na przekazanych przez niego materiałach        
wyraziły zgodę na korzystanie z ich wizerunków – w każdym przypadku w ramach pól              
eksploatacji, o których mowa w pkt 1 powyżej dla celów informowania i promowania             
EDK oraz działalności statutowej Administratora; 

5) oświadcza, że treści te nie naruszają praw osób trzecich oraz, że przyjmuje on       
wobec Administratora pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot      
nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko        
Administratorowi jakichkolwiek roszczeń.  

4. Licencja, o której mowa w ust. 3 pkt 1 oraz 2 oraz zgoda i zobowiązanie, o których mowa w               
pkt 4, mogą być odpowiednio wypowiedziane lub cofnięte przez Użytkownika        
z zachowaniem odpowiednio rocznego terminu wypowiedzenia.  

5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne       
wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem      
przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie            
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).  

  
§7. 

Zakaz wprowadzania treści bezprawnych   
 

1. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do systemu Administratora treści      
naruszających prawa osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.  

2. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści dostarczonych przez        
Użytkownika lub zaprzestania ich publikowania bez podania przyczyny.Administrator odmawia        
publikacji a opublikowane treści usuwa w razie otrzymania uprawdopodobnionej informacji,        

 



że mogą one naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich lub, że mogą one być sprzeczne          
z innymi obowiązującymi przepisami prawa.  
 

§8.  
Wiadomości od Administratora  

 
Użytkownik zarejestrowany:  

1. wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości przesyłanych pocztą     
elektroniczną na podany przez niego adres o Usługach i przebiegu Edycji EDK; 

2. może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych ze statutową        
działalnością Administratora, od Administratora oraz podmiotów z nim związanych, w tym      
wiadomości o charakterze informacji handlowych, przy czym dochód z ich dystrybucji         
przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Administratora.  

  
§9. 

Ochrona prywatności i dane osobowe   
 

W ramach Serwisu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje          
od nich pochodzące zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka         
prywatności i polityka plików cookies”, dostępnego również pod adresem:         
http://edk.org.pl/pl/polityka-prywatnosci.html. 

  
§10. 

Przerwy w działaniu Serwisu   
 

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących         
jego czasową niedostępnością, co nie narusza jakichkolwiek uprawnień Użytkowników. 
 

§11. 
Postępowanie reklamacyjne   

 
1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą         

elektroniczną pod adresem kontakt@edk.org.pl lub drogą listowną na adres Administratora      
wskazany w §1 ust. 2 pkt a).  

2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich         
otrzymania.  

3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.  
4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konta lub inne treści dostarczone przez          

Użytkownika, celem usunięcia przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta bądź        
Serwisu.  

  
§12.  

Blokada Konta   
 

Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik:  
1. podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie,        

uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także        
obraźliwe dla Administratora lub innych Użytkowników,  

2. narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,  
3. propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,  
4. nie stosuje się do upomnienia Administratora w zakresie nienaruszania postanowień      
Regulaminu.  

  
§13.  

Czas trwania umowy i jej zakończenie   
 

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz relacje prawne z Uczestnikami,         
których treść stanowi Regulamin zawarta są na czas nieokreślony. 
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2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług         
w ramach indywidualnego Konta, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres       
kontakt@edk.org.pl bądź listownie na adres Administratora wskazany w §1 ust. 2 pkt a).  

3. Administrator może wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach        
indywidualnego Konta bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu        
wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika drogą elektroniczną.  

4. Administrator może natychmiastowo, w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą        
świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta w przypadku, gdy mimo zablokowania         
Konta Użytkownik dalej narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się         
do poleceń Administratora. 

5. Każde wypowiedzenie umowy dotyczącej świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta         
jest równoznaczne z niezwłocznym wyłączeniem przez Administratora Konta.  

6. Każde wygaśnięcie umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie powoduje        
wygaśnięcia licencji, o której mowa w §5 ust. 3 wraz ze wszystkimi jej postanowieniami.          
Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie na zasadach określonych w §5 ust. 4.  

  
§14.  

Zmiany Regulaminu   
 

1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie. Użytkownicy otrzymują         
wiadomość o zmianie Regulaminu poprzez indywidualną informację. 

2. Użytkownik zarejestrowany ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Administratora          
indywidualnej informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Administratorowi oświadczenie o jej     
nieprzyjęciu.  

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na adres          
kontakt@edk.org.pl bądź listownie na adres Administratora wskazany w §1 ust. 2 pkt. 1).  

4. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne          
z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą i ma skutek taki, jak określono          
w §12 ust. 5 oraz 6. 

  
§15. 

Prawo i jurysdykcja właściwa   
 

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której        
przedmiotem są Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu jest prawo        
polskie.  

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego        
Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora, chyba że co innego wynika         
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw        
konsumentów.  

 
§16.  

Postanowienia końcowe   
 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 marca 2019 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1   
do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego 

„EDK”   
  

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES  
 

Informacje wstępne 
 

W treści niniejszej polityki prywatności określamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak           
funkcjonują nasze systemy i strony WWW, z jakich narzędzi korzystamy i jak przetwarzamy dane              
osobowe. Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Fundację          
Indywidualności Otwartych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz wszelkich usług          
powiązanych. 
 
Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych           
lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane             
osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem,           
zanim zaczniemy taką usługę świadczyć. Jeżeli nie dostaniesz odrębnej informacji w tym zakresie,             
wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki. 
 

Polityka prywatności 
 
1. Postanowienia ogólne 
 
Administrator przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony        
poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.  
 
Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.  
Korzystanie z Usługi Newslettera wymaga podania przez Użytkownika adresu mailowego.  
Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników zarejestrowanych wymaga podania przez nich danych          
określonych szczegółowo przez Administratora w odpowiednich formularzach.  

 
Każde wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga udzielenia przez Użytkownika         
odrębnej zgody w Serwisie.  
Użytkownik zamawiający Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych          
osobowych w celu wykonania tej Usługi.  
Użytkownik dokonujący Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych        
osobowych w celu wykonania Usług oraz w celu obsługi Edycji EDK. 

 
2. Administrator danych i odbiorcy 
 
Administratorem danych osobowych podawanych podczas korzystania z funkcjonalności oferowanych         
przez Serwis z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest Fundacja Indywidualności          
Otwartych z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 8/2, 30-710 Kraków, wpisana do Rejestru              
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów         
Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa           
-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000694615. 
 
W sprawach związanych z polityką prywatności i ochrony danych osobowych, w każdej chwili możesz              
skontaktować się z Administratorem pod adresem: daneosobowe@indywidualnosci.pl 
 
Aby możliwe było korzystanie z oferowanych przez nas usług, potrzebujemy wsparcia podmiotów            
zewnętrznych. Z uwagi na to, dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.: 

● podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 
● bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, jeżeli korzystanie z funkcjonalności          

naszych systemów jest związane z koniecznością rozliczeń; 
● podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych (w szczególności         

PayPro S.A., PayU S.A., DialCom24 sp. z o.o. jako dostawcy usługi Przelewy 24); 

 



● organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 
● podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności           

Liderom oraz dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność. 
 
3. Prawa, które Ci przysługują 
 
Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub            
„RODO”, przyznaje osobom fizycznym prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. 
Wobec tego informujemy, że każdemu przysługuje: 

● prawo dostępu do danych, w tym także prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas              
informacji dotyczących Twojej osoby; 

● prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,           
które są w naszym posiadaniu, a dotyczących Twojej osoby; 

● prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o            
usunięcie przechowywanych przez nas danych; 

● prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków; 
● prawo do przenoszenia - prawo do przekazania Twoich danych, będących w naszym            

posiadaniu, do innej organizacji; 
● prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na             

przykład marketing bezpośredni; 
● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych            

Osobowych. 
 
4. Dobrowolne podanie danych 
 
Dane podajesz dobrowolnie w każdym przypadku. Nigdy nie wymuszamy ich podania, jednakże            
możliwość skorzystania z niektórych usług jest faktycznie możliwa dopiero po ich podaniu lecz jedynie              
w zakresie niezbędnym do wykonania żądanej usługi. Np. jeśli zechcesz otrzymywać informacje o             
podejmowanych przez nasz działaniach na maila, abyśmy mogli zrealizować Twoją prośbą, będziemy            
musieli otrzymać od Ciebie adres email, na który przedmiotowe informacje będą przesyłane. 
 
5. Cel, podstawa przetwarzania i czas przetwarzania danych 
 
Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu spójnym z usługą, z której chcesz              
skorzystać. Poniżej prezentujemy informację w zakresie tego, w jakich celach możemy więc            
przetwarzać dane, jeżeli korzystasz z naszych stron internetowych i korzystasz z zawartych na nich              
funkcjonalności. 
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania danych dla 
wskazanego celu 

Zawarcie i wykonanie umowy, w 
tym kontaktowanie się w związku z 
jej realizacją (gdy wypełniasz 
formularz bowiem chcesz stać się 
naszym Liderem, chcesz wziąć 
udział w prowadzonych przez nas 
projektach lub dokonasz zakupu 
jednego z naszych produktów albo 
wpłacasz nam kwotę na 
prowadzoną przez nas działalność 
tytułem darowizny). 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

Przez czas trwania umowy, a po 
zakończeniu jej obowiązywania do 
czasu upływu terminów roszczeń z 
niej wynikających. 

Prowadzenie kont użytkowników na 
portalach Fundacji Indywidualności 
Otwartych. 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Konto założone na którymkolwiek z 
naszych portali będzie aktywne 
dopóki z niego korzystasz. Jeśli od 
ostatniego logowania minęły 3 lata i 
przez ten czas konto było 
nieużywane usuniemy je. Konto 
zostanie także usunięte, gdy tego 

 



od nas zażądasz, o ile nie będą z 
tytułu jego posiadania przysługiwały 
nam roszczenia. W takim 
przypadku dane z konta będziemy 
przechowywać przez czas 
możliwego dochodzenia roszczeń. 

Rozpatrywania skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez 1 rok po terminie upływu 
rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. 

Archiwizowanie dokumentacji, tj. 
umów i dokumentów 
rozliczeniowych. 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Przez okresy wskazane przepisami 
prawa, a jeżeli co do określonych 
dokumentów nie są one wskazane, 
przez czas kiedy ich 
przechowywanie mieści się w 
ramach prawnie uzasadnionego 
celu administratora regulowanego 
czasem możliwego dochodzenia 
roszczeń. 

Prowadzenia statystyk, gdzie 
prawnie uzasadnionym celem jest 
posiadanie informacji o 
statystykach prowadzonych przez 
nas działań, co pozwala nam na 
usprawnienie prowadzonej przez 
nas działalności. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Przez czas kiedy mamy inną, 
dodatkową postawę prawną 
przetwarzania. Nie przechowujemy 
danych osobowych wyłączne dla 
celów statystycznych. 

Prowadzenie działań 
marketingowych własnych 
produktów i usług bez 
wykorzystania środków komunikacji 
elektronicznej, gdzie naszym 
prawnie uzasadnionym interesem 
jest promowanie prowadzonej przez
nas działalności. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. 
okazania nam w dowolny sposób, 
że nie chcecie pozostawać z nami 
w kontakcie i otrzymywać informacji 
o podejmowanych przez nas 
działaniach. 

Prowadzenie działań 
marketingowych własnych 
produktów i usług z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej, 
gdzie naszym prawnie 
uzasadnionym interesem jest 
promowanie prowadzonej przez 
nas działalności. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy 
czym działania te z uwagi na 
inne obowiązujące przepisy, 
w szczególności Prawo 
telekomunikacyjne i Ustawę 
o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, prowadzone 
są jedynie na podstawie 
posiadanych zgód 

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub 
wycofania zgody, tj. okazania nam 
w dowolny sposób, że nie chcecie 
pozostawać z nami w kontakcie i 
otrzymywać informacji o 
podejmowanych przez nas 
działaniach. 

Obsługa zgłoszeń kierowanych z 
wykorzystaniem formularza 
kontaktowego, innych wniosków, w 
tym zapewnienie rozliczalności, 
gdzie naszym prawnie 
uzasadnionym celem jest 
udzielanie odpowiedzi na 
zgłoszenia i zapytania kierowane z 
wykorzystaniem formularza 
kontaktowego lub w innej formie, w 
tym przechowywanie 
newralgicznych wniosków i 
udzielonych odpowiedzi celem 
zachowania zasady rozliczalności. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Zapytania związane z prowadzoną 
przez nas działalnością będą 
przetwarzane jedynie do czasu 
załatwienia sprawy, z którą się do 
nas zwracacie. Jeżeli z daną 
kwestią wiąże się jednak możliwość 
dochodzenia roszczeń, do czasu 
upływu terminów możliwego ich 
dochodzenia. 

 



Prowadzenie badań ewaluacyjnych, 
czyli pozwalających ustalić wartość 
prowadzonych przez nas działań i 
miejsc do doskonalenia, gdzie 
naszym prawnie uzasadnionym 
celem jest szukanie sposobów i 
miejsc wymagających doskonalenia 
w ramach prowadzonej przez nas 
działalności. Jeżeli badamy inne 
elementy, nie związane 
bezpośrednio z podejmowanymi 
przez naszych użytkowników 
działaniami, robimy to tylko za 
zgodą. 

art. 6 ust. 1 lit. f lub a RODO 
(w zależności od rodzaju 
badania) 

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. 
okazania nam w dowolny sposób, 
że nie chcecie abyśmy zwracali się 
z zapytaniami, jak możemy 
poprawić prowadzone przez nas 
działania lub wycofania zgody. 

Prowadzenie działań 
rekrutacyjnych. art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Przez czas trwania rekrutacji, a w 
przypadku wyrażonej zgody na 
dalsze procesy rekrutacyjne nie 
dłużej niż rok. 

Dochodzenia roszczeń związanych 
z zawartą umową, gdzie prawnie 
uzasadnionym celem jest 
windykacja należności i 
prowadzenie postępowań 
sądowych, a następnie 
egzekucyjnych. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Przez czas trwania postępowań w 
zakresie dochodzonych roszczeń, 
tj. do czasu ich prawomocnego 
zakończenia, a w przypadku 
postępowań egzekucyjnych do 
czasu ostatecznego zaspokojenia 
dochodzonych roszczeń. 

Niektóre działania podejmowane z 
wykorzystaniem naszych stron 
internetowych mogą powodować 
konieczność prowadzenia rozliczeń 
podatkowych. W szczególności 
dotyczy to wpłacania sum 
pieniężnych na prowadzone przez 
nas działania tytułem darowizny. 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Przez okresy regulowane ustawami 
z zakresu prawa podatkowego, w 
szczególności przez 5 lat od 
zakończenia roku kalendarzowego, 
w którym zaktualizował się 
obowiązek podatkowy. 

 
Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy           
przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy         
przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od             
czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. 
 
Jeżeli przetwarzamy dane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla celów          
marketingowych szczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania są: 

● art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017                 
r. poz. 1219 ze zm.), jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem maila; 

● art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze                  
zm.), jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem numeru telefonu. 
 

6. Informacja o profilowaniu 
 
Podczas realizowania działań marketingowych, Administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych          
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne           
lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do                
celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób            
odwiedzających nasze strony oraz systemów pozwalających nam na ustalenie, którymi stronami lub            
ich częściami jesteś w największym stopniu zainteresowany. W ramach tych czynności staramy się             
nie gromadzić danych osobowych, ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie Twojej           
tożsamości. 
 
 

 



 
7. Przetwarzanie danych na podstawie zgody i jej wycofanie 
 
Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania            
zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.          
Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie skutkowało zaprzestaniem         
przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z wysyłaniem informacji o naszych           
nowościach, promocjach i bieżących wydarzeniach. 
 
Wycofać zgodę na komunikację elektroniczną, jak i wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu można w             
każdej dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki             
sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią, w szczególności na adres mailowy:              
daneosobowe@indywidualnosci.pl. 
 
Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na              
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
8. Przekazywanie danych do państw trzecich 
 
Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. 
Jeżeli jednak zarejestrowałeś Konto i zadeklarowałeś przejście Trasy w Rejonie znajdującym się w             
państwie nie wchodzącym w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przekażemy Twoje dane           
osobowe Liderowi tego Rejonu zgodnie z udzieloną przez Ciebie zgodą. Podstawą takiego            
przekazania jest art. 49 ust. B) i c) RODO, który mówi, iż przekazanie danych osobowych do państwa                 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie           
jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, lub przekazanie to jest              
niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą,             
między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną. Z każdym Liderem Rejonu zagranicznego             
zawarliśmy umowę zobowiązującą go do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zgodnych           
z regulacjami obowiązującymi w Polsce. 
 

Pliki cookies 
 

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach            
końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. 
 
1. Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane 
 
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji            
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu            
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze            
stron internetowych. Dzięki temu możliwe jest ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem             
personalnej identyfikacji użytkownika. 
 
2. Do czego używamy plików cookies? 
 
Administrator stosuje pliki cookies, aby: 
 

● dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników; 
● optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji; 
● utrzymywać sesję użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej            

podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; 
● zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób             

osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz            
zawartość; 

● wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści            
temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający          
zainteresowania użytkownika; 

 



● docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy          
poza stronami i aplikacjami należącymi do Administratora; 

● wspierać użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron,         
dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz        
możliwość szybkiego kontaktu za pomocą funkcji live chat. 

 
3. Jakich plików cookies używamy? 
 
Stosujemy dwa rodzaj plików: 

● sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy           
logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia          
strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

● stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików            
cookies lub do czasu ich usunięcia. 

 
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące               
rodzaje: 

● niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np.             
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; 

● pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w           
zakresie uwierzytelniania; 

● wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron          
internetowych i aplikacji; 

● funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i         
personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi,            
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; 

● reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do         
zainteresowań; 

● statystyczne - służące do zliczania statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. 
 

4. W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies? 
 
Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)         
domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych           
technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samym, poprzez             
ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym           
zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie             
zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w            
urządzeniu końcowym. 
 
Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne           
zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu: 

● zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez            
witryny internetowe; 

● zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn; 
● określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików           

stałych albo sesyjnych itp.; 
● blokowania lub usuwania cookies. 

 
Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz           
odpowiednią przeglądarkę: 

● Internet Explorer 
● Google Chrome 
● Safari 
● Mozilla Firefox 
● Opera 

lub urządzenie mobilne: 
● Android 

 



● iPhone/iPad z przeglądarką Safari 
● iPhone/iPad z przeglądarką Google Chrome 
● Blackberry 

 
Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych           
technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w           
naszych serwisach. 

 


