
Polityka prywatności Fundacji WWF Polska 

Ochrona danych osobowych 

Fundacja WWF Polska bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Z tego powodu 

chcielibyśmy Cię poinformować, jakie dane są przechowywane i w jaki sposób wykorzystywane są te 

dane.  

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych Fundacji WWF Polska. Na 

serwerach / stronach internetowych, do których prowadzą linki zewnętrzne, może istnieć inna polityka 

prywatności. 

1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. 

Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33;  fax (22) 660 44 32, e-mail: 

kontakt@wwf.pl. 

2. Fundacja WWF Polska ustanowiła INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Jeśli masz 

pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nim skontaktować 

pisząc na adres email: daneosobowe@wwf.pl.  

3. Podstawa prawna do korzystania z Twoich danych. Przetwarzanie danych opiera się w 

szczególności na jednej z następujących podstaw prawnych (zgodnie z Rozporządzeniem 

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, czyli RODO):  

 Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO), którą możesz odwołać w dowolnym momencie; 

 w celu ustanowienia lub realizacji umowy lub innych bezpośrednio powiązanych zobowiązań 

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

 w celu zabezpieczenia zobowiązań prawnych WWF(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

 w celu dochodzenia zgodnych z prawem interesów WWF, chyba że przeważają Państwa 

interesy lub podstawowe prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
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(poniższa lista zawiera przykłady, ale nie jest ograniczona do nich) 

Podstawy prawne Przykład procesów Przykłady typów danych 

Zgoda (którą możesz odwołać w 

dowolnym momencie) 
Zapisz się do newslettera 

Adres e-mail, imię, 

nazwisko 

Umowa Darowizny, członkostwo 

Nazwa, adres, numer 

telefonu, metody 

płatności 

Obowiązki prawne Petycje 
 

Imię, nazwisko, e-mail 

Prawnie uzasadniony interes Fundacji 

WWF Polska 

Sprawy związane z działalnością 

statutową WWF Polska 

imię i nazwisko, adres e-

mail 

4. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać przekazane innym firmom lub osobom 

prawnym, w szczególności usługodawcom (np. partnerom hostingowym, firmom mediów 

społecznościowych, dostawcom usług płatniczych, kancelariom prawnym, firmom kurierskim, etc.), 

partnerom kampanii i władzom państwowym (np. urzędom skarbowym do informacji związanych z 

podatkami). 

5. Retencja danych 

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których są 

gromadzone, co może obejmować spełnienie wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub 

sprawozdawczych.  

Jeśli udzielono zgody na przesyłanie informacji przez WWF, możesz w każdej chwili taką zgodę 

odwołać wysyłając prośbę na adres e-mail: daneosobowe@wwf.pl.  

W celu ustalenia, jak długo przechowujemy dane, patrzymy na kategorię danych i cel, dla którego 

zebraliśmy te dane.  Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod 

uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z 

nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele dla których przetwarzamy dane 

osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i mających zastosowanie wymagań 

prawnych. 
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6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundacj WWF Polska, przysługują Ci 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

 

 

Polityka „Cookies” 

1. Informacje ogólne. 

1. Operatorem Serwisu WWF.PL i ekopatrioci.pl  jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. 

Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa. 

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w 

następujący sposób: 

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). 

3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Oktawave 

Sp. z o. o., funkcjonującego pod adresem www.oktawave.com. 

4. Poprzez Facebook pixel.   

2. Informacje w formularzach. 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres 

IP) 

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. 

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 

formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu 

handlowego. 

5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym 

niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu 

rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede 

wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących 

płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. 

3. Informacja o plikach cookies. 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 
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korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w 

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 

strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 

cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka 

internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne 

blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub 

dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 

na stronach internetowych Serwisu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane 

mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz 

partnerów. 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania 

z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google 

Analytics 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 

wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym 

celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na 

danej stronie. 

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową 

Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy 

pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. 

12.  Witryna internetowa ekopatrioci.pl korzysta z pikseli Facebooka. Operator Serwisu informuje,    

że osoby trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i 

podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny ekopatrioci.pl i 

innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. 

Użytkownicy mogą wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich do obsługi targetowania 

reklam stron http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/, 

http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
https://www.google.com/ads/preferences/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aboutads.info%2Fchoices&h=ATMg9G18XON0WnZkviglI_wqhcowza1IbLgaH7dckvcCZtazb1flvQjhhfsdG2vMRMuEz146cBzjMvP3fxAvGdb6Y4SONRfS6QAEDXyzNwRfIXJJ5sNbTwDXKkLBRyfYR_s1cA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youronlinechoices.eu%2F&h=ATMLup0sBg83OOiByb8vXFKAnzcOfLUa2rfNbSpd3gngxcVwqR2geIYX8bpn4MhSt3DhDfSkK8Shd6tWHFDPbhBfDieY7-ARAvg15HZJwDemV63Y5C93FW6wCoR4mk6MiuqjAA


gdzie znajduje się mechanizm umożliwiający Użytkownikom dokonanie wyboru w powyżej 

opisanym zakresie.  

4. Logi serwera. 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie 

serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w 

celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

1. czas nadejścia zapytania, 

2. czas wysłania odpowiedzi, 

3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w 

przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

6. informacje o przeglądarce użytkownika, 

7. Informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

5. Udostępnienie danych. 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 

dozwolonych. 

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej 

osoby. 

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym 

organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 

uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w 

skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www 

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ 

system i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

1. Internet Explorer 

2. Chrome 

3. Safari 

4. Firefox 

5. Opera 

6. Android 

7. Safari (iOS) 

8. Windows Phone 

9. Blackberry 

http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp


 


