POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1. Cel i wykonawca projektu
1. Projekt „Let’s get active. Incentives for citizens active participation in the democratic life of the European
Union” („Uaktywnij się. Zachęty dla aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu Unii
Europejskiej”), nazywany dalej „projektem”, jest prowadzony przez Fundację Alternatywnych Inicjatyw
Edukacyjnych z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Ukryta 14, wpisaną do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000385004, NIP: 9372652784, REGON: 241936864., która jest administratorem danych.
2. Gwarantujemy, że z uczestnictwem w projekcie (a w szczególności uczestnictwo w: badaniach on-line,
kampanii informacyjnej i promocyjnej, Krajowym Forum Obywatelskim, Międzynarodowym Forum
Obywatelskim, tworzeniu Rekomendacji końcowych, tworzeniu strategii) nie łączy się ryzyko otrzymywania
żadnych reklam ani ofert zakupu. Celem badań i innych działań projektowych jest poznanie opinii osób i
instytucji przy użyciu metod badawczych. Wyniki badań służą formułowaniu ogólnych wniosków, na
podstawie których podejmowane są decyzje dotyczące kwestii społecznych. Wyniki badań i innych działań
projektowych prezentowane są w postaci niepozwalającej na odtworzenie wypowiedzi konkretnego
respondenta.
§2. Zasady zbierania danych
POUFNOŚĆ
Wszystkie odpowiedzi, których udzielisz, traktujemy jako poufne i są one analizowane jedynie w sposób anonimowy,
zbiorczy. Wszelkie publikacje wyników badań i innych działań projektowych są dokonywane w postaci danych
zbiorczych (zagregowanych). Jeżeli, w związku z udziałem w projekcie, podasz nam adres e-mail bądź numer swojego
telefonu, będzie on użyty tylko i wyłącznie do komunikacji w celach związanych z realizacją projektu i to jedynie pod
warunkiem udzielenia przez Ciebie zgody na to. Bez takiej zgody nie będziemy wysyłać do Ciebie żadnych e-maili ani
używać podanego adresu e-mail do innych celów. Żadne osobiste informacje nie zostaną przez nas zebrane bez
Twojej wcześniejszej wiedzy i zgody. Na każdym etapie projektu oraz po jego zakończeniu masz prawo do tego, aby
całość lub wybrana część podanych przez Ciebie danych została usunięta z naszej bazy danych lub zaktualizowana.
Usunięcie danych odbywa się poprzez wdrożenie procedury, w wyniku której zostaną zlikwidowane wszystkie zapisy
umożliwiające identyfikację źródła danych.
DOBROWOLNOŚĆ
Współpraca na każdym etapie realizacji projektu jest całkowicie dobrowolna. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Dane mogą być przekazane organom publicznym zgodnie obowiązującym prawem w związku z
realizacją projektu finansowanego ze środków publicznych w celach dowodowych i sprawozdawczych.
OCHRONA DZIECI
Staramy się, aby w badaniu nie uczestniczyły dzieci bez zgody swoich rodziców, czy też ustawowych opiekunów.
Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie jest to możliwe w każdym przypadku ze względu na specyfikę medium.
NIEODPŁATNOŚĆ
Udział w badaniach, jest nieodpłatny. Oznacza to, że osoby biorące udział w badaniu zarówno nie otrzymują z tego
tytułu żadnego wynagrodzenia, jak też nie ponoszą żadnych kosztów poza standardowymi opłatami, jakie są
ponoszone przy łączeniu się z siecią Internet.
§4. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych oraz pliki Cookies
Prawo do zastosowania niżej wymienionych narzędzi informatycznych obywa się na podstawie art.173 Prawa
telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 243 z późn.zm.).

Informacje, które zawarte są w tzw. logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez wyłącznie w celach
związanych z administrowaniem oraz służą do zbierania statystycznych informacji. Dane te nie są kojarzone z
informacjami umożliwiającymi identyfikację danych osoby odwiedzającej stronę projektu i badania.
Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę; zbierają
informacje o tym, w jaki sposób dany podmiot korzysta z systemu informatycznego obsługującego formularz badania
i stronę projektu.
Dane te gromadzone są anonimowo. Mechanizm plików Cookies umożliwia działanie funkcjonalności poszczególnych
elementów systemu oraz w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową.
Administrator
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http://wszystkoociasteczkach.pl/
§5. Przechowywanie i ochrona informacji
Administrator danych przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności i dba o bezpieczeństwo
udostępnionych danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a każdy
podmiot uczestniczący w badaniach ma zagwarantowane prawo do kontroli swoich danych. Wszystkie zbierane przez
nas dane są należycie zabezpieczone i chronione. Dane osobowe osób biorących udział w projekcie są
przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i
organizacyjnych, zapewniających ich ochronę przed niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
§6. Informacje dodatkowe
1. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie (w szczególności w przypadku
zmiany obowiązującego stanu prawnego, zmiany warunków technologicznych pracy systemu
teleinformatycznego), o których umieszcza stosowną informację w systemie teleinformatycznym
obsługującym badania oraz stronę internetową projektu.
2. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w projekcie, możesz skontaktować
się z nami pod adresem e-mail: faie@fundacjaaie.eu oraz numerem telefonu +48 511 551 439.
3. Zapisy niniejszej polityki prywatności mieszczą się w ramach zapisów Aneksu II („Warunki ogólne”) do decyzji
nr 2014-2778/001-001 Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, ustanawiającej
realizację projektu „Uaktywnij się!...”.
§ 7. Obowiązywanie
Polityka prywatności oraz ochrony danych osobowych wchodzi w życie w dniu 03.01. 2015 r.

