Polityka prywatności
Polityka Prywatności
Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej “RODO”. Poniżej znajdziecie Państwo niezbędne
informacje odnośnie sposobu przetwarzania danych osobowych oraz praw z tym związanych.
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (dalej: „FROB”; „Fundacja”) przywiązuje szczególną
wagę do poszanowania prywatności osób korzystających ze strony www.frob.pl. Pragniemy
zapewnić, że podjęliśmy działania mające na celu bezpieczne przechowywanie posiadanych
danych osobowych. FROB dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Nowe przepisy nie wymagają od Państwa żadnych działań. Chociaż sposób, w jaki wykorzystujemy
Państwa dane osobowe, nie ulega zmianie, zdecydowaliśmy się zmienić treść naszej Polityki
prywatności, aby lepiej wyjaśnić dostępne opcje i zakres posiadanej przez Państwa kontroli.
Wszelkie Dane Osobowe pozyskiwane za pomocą strony internetowej FROB przetwarzane są
zgodnie z w/w Przepisami. W związku z powyższym, zgodnie z art. 14 wspomnianego rozporządzenia
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego informuje, iż:
I. Administrator danych
Administratorem Danych Osobowych Użytkowników strony internetowej www.frob.pl jest Fundacja
Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Herberta 4B lok. 13; NIP: 522-29900-98; REGON: 145822971; KRS: 397249
II. Dobrowolność
Udostępnienie przez Użytkowników Danych Osobowych na stronie jest całkowicie dobrowolne.
III. Zasady i Zakres Zbierania Danych Osobowych
1. Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących Danych Osobowych: imienia i
nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w następujących sytuacjach:
a) Wypełniając formularz „poparcie dla FROB” Użytkownik zostaje poproszony o podanie
swoich Danych Osobowych. Po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika,
podane dane zostaną zamieszczone w zakładce „Dotychczas wsparli nas”.
Administrator przetwarza Dane Osobowe zawarte w formularzu „Poparcie dla FROB” w
celu uzyskania Danych Użytkowników, którzy popierają działania Fundacji Rozwoju
Obrotu Bezgotówkowego.
b) Wypełniając formularz Newslettera Użytkownik zostaje poproszony o podanie adresu email. Pozyskane w ten sposób dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu
przesyłania informacji dotyczących bieżącej działalności Fundacji.
c) Wypełniając formularz „Napisz do nas” Użytkownik zostaje poproszony o podanie
swoich Danych Osobowych. Pozyskane w ten sposób Dane Osobowe zostaną
wykorzystane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, po czym
zostaną usunięte przez Fundację
3. Przeglądanie zawartości strony nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
IV. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane do momentu żądania usunięcia z bazy danych.
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VI. Udostępnianie Danych Osobowych
W żadnym wypadku Dane Osobowe podane przez użytkowników podczas wizyty na stronie
internetowej nie będą udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa dotyczących możliwości żądania Danych Osobowych przez
podmioty publiczne. FROB jako administrator danych nie przekazuje danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
VII. Polityka Cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach 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
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 FROB, ul. Herberta 4B, 00-412 Warszawa.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu
do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika
Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu
ponownie wpisywać loginu i hasła;
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. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki
cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b)
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies,
umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d)
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e)
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
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9.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.
VIII. Regulamin Newslettera
Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera, informującego o bieżących działaniach
FROB, wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób Dane
Osobowe są dodawane do listy mailingowej Newslettera. Użytkownik w każdym momencie ma
możliwość zrezygnowania z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować przysyłając na
adres biuro@frob.pl informację „Rezygnuję z newslettera”. Akceptacja regulaminu i dobrowolne
udostępnienie w tym celu adresu e-mail przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie Danych Osobowych związanych z obsługą Newslettera oraz umieszczanie ich w
bazie danych Fundacji.
IX. Prawa Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo do żądania od FROB dostępu do treści danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia
danych osobowych; Użytkownik może też wnieść sprzeciw względem przetwarzania danych na
podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych własną szczególną sytuacją
2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia
X. Kontakt i Dodatkowe Informacje
1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania ze strony Fundacji Rozwoju Obrotu
Bezgotówkowego oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do Fundacji
korzystając z danych podanych w zakładce „kontakt”.
2. Jeśli macie Państwo do nas jakieś pytania lub uwagi do naszej nowej polityki prywatności bądź
sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, również prosimy o kontakt.
3. W każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, pisząc pod adres:
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Herberta 4B lok. 13
00-412 Warszawa
lub drogą mailową na adres: biuro@frob.pl
XI. Zmiany
Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie
nowej polityki prywatności na tej stronie.
UWAGA: Fundacja nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których
odnośniki umieszczone są na jej stronie.
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