POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.STARTUPNAMAXA.PL
1. Zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 ,
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poz. 2135) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jego danych
osobowych podawanych w serwisie internetowym działającym pod domeną
www.startupnamaxa.pl („Serwis”).
Operatorem jest Fundacja Dobrych Mediów z siedzibą w Warszawie przy al.
Niepodległości 245 lok. 17, 02-009 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000384316, NIP 5252518868, REGON 144081797 („Operator”).
Operator prowadzi Serwis w celu zebrania podpisów wyrażających poparcie dla
petycji, której celem jest aby Święty Maksymilian Kolbe został ogłoszony patronem
przedsiębiorców oraz startupów. Ze szczegółową treścią petycji każdy Użytkownik
może zapoznać się w Serwisie.
Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie niezbędnym
do wypełnienia celu określonego w pkt. 3 oraz w zakresie prowadzenia akcji
towarzyszących związanych z celem określonym w pkt. 3.
Operator może przechowywać dane osobowe Użytkowników także po złożeniu
petycji, o której mowa w pkt. 3 w celu prowadzenia akcji towarzyszących.
Operator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez czas,
niezbędny do wypełnienia celu określonego w pkt. 3. Operator jest również w
posiadaniu strony, z której Użytkownik trafił do Serwisu. Informacje te są
przetwarzane w sposób anonimowy.
Dane osobowe zbierane są tylko wtedy gdy zostaną Operatorowi przekazane podczas
podpisywania petycji. Przekazanie danych i podpisanie petycji jest dobrowolne.
Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom trzecim w zakresie
niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz wypełnienia celu określonego w
pkt. 3.
Operator przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i
do ochrony ich danych osobowych. Operator, jako administrator danych dba o
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są
szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych,
prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach
określonych w ustawie.
Operator oświadcza, iż wykorzystuje pliki typu cookies, na co Użytkownik wyraża
zgodę.
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końcowe Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu. Pliki cookies są odsyłane z
przeglądarki użytkownika do strony internetowej, z której zostały pobrane, podczas
każdej wizyty Użytkownika w Serwisie.
Operator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
a. sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika tylko przez czas
działania przeglądarki internetowej, oraz
b. trwałe które są przechowywane nawet po zakończeniu odwiedzin Serwisu.
Użytkownik może zgłosić Operatorowi żądanie zaprzestania przetwarzania swoich
danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Operatora
niezwłocznie.
Operator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych danych osobowych
Użytkownika właściwym organom państwowym, które zgłoszą uzasadnione żądanie
udzielenia takiej informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa. Operator zobowiązuje się niezwłocznie o tym
fakcie poinformować Użytkownika, którego dane mają być ujawnione.
Kontakt do Operatora:
a. E-mail: kontakt@startupnamaxa.pl,
b. Tel: 606 555 769.

