
POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES) i OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

oraz REGULAMIN PORTALU FUNDACJI LIBERALNEJ EDUKACJI 

WWW.LIBERALNAEDUKACJA.PL  

ustanowione stosowanie do obowiązujących przepisów w tym przepisów 

ROZPORZĄDZENIA 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz innych przepisów 

prawa Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. 

REGULAMIN PORTALU FUNDACJI 

1. Niniejszy dokument obowiązuje i jest stosowany w odniesieniu do portalu 

internetowego www.liberalnaedukacja.pl („Portal Fundacji”). 

2. Administratorem i podmiotem umieszczającym treści na Portalu Fundacji jest 

FUNDAJCA LIBERALNEJ EDUKACJI z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Czerniakowskiej 209 lok. 801, 00-436 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców KRS pod nr KRS: 0000513843 („Fundacja”).  

3. Portal Fundacji ma charakter wizytówki internetowej (informacyjnej), a za jego 

pośrednictwem Fundacja nie oferuje żadnych towarów lub produktów na indywidualne 

żądanie Użytkowników (zdefiniowanych poniżej).  

4. Zadaniem Portalu Fundacja jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz 

bieżących projektach organizowanych przez Fundację. Ponadto Portal Fundacji 

umożliwia umieszczanie komentarzy dotyczących informacji, programów, 

stypendiów, seminariów i innych aktywności Fundacji. Użytkownik ponosi pełną 

odpowiedzialność za swoje działania w ramach Portalu Fundacji, w tym m.in. za treść 

komentarzy zapisywanych na stronie Portalu Fundacji. 

5. Mając na uwadze prawa użytkowników odwiedzających Portal Fundacji 

(„Użytkownicy”), w tych prawa do poszanowania prywatności i ochrony danych 

osobowych wynikające z przepisów prawa - o ile doszłoby do przetwarzania danych 

osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu Fundacji- ich 

administratorem będzie Fundacja, a dane takie będą przetwarzane zgodnie z Polityką 

Ochrony Danych Osobowych obowiązującą w Fundacji, której najważniejsze zasady 

stanowią załącznik do niniejszego dokumentu (poniżej). 

6. Korzystanie z Portalu Fundacji jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych 

danych osobowych na zasadach wskazanych poniżej. 

7. Użytkownicy mogą przeglądać zawartość Portalu Fundacji dowolnie, według swojego 

uznania w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi Fundacji. 

8. Fundacja zastrzega sobie również prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych, 

związanych z modyfikacją Portalu Fundacji.  

9. Fundacja zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania dostępności do Portalu 

Fundacji w sieci Internet w momencie wystąpienia awarii.  

http://www.liberalnaedukacja.pl/
http://www./


10. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Portalu Fundacji, w tym do logo 

Fundacji, a także do układu i kompozycji tych elementów oraz prawa własności 

przemysłowej, przysługują wyłącznie Fundacji. Zabronione jest wykorzystywanie 

przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także 

oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Fundacji. 

11. Niniejszy dokument podlega prawu polskiemu. 

12. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego dokumentu zostanie uznane na mocy 

prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają 

w mocy. 

13. Wszelkie spory dotyczące Portalu Fundacji podlegają rozstrzygnięciu właściwemu 

sądowi powszechnemu. 

14. Niniejszy dokument obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Portal Fundacji. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (COOKIES) 

15. Fundacja, jako podmiot prowadzący Portal Fundacji, dba o ochronę prywatności i 

informacji przekazywanych przez Użytkowników, a w szczególności ich danych 

osobowych. 

16. Portal Fundacji może wykorzystywać ciasteczka (cookies), czyli małe pliki tekstowe 

wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do 

uproszczenia i przyspieszenia działania Portalu Fundacji. Ciasteczka są nieszkodliwe 

dla komputera, jak również dla Użytkownika i jego danych. Każdy Użytkownik może 

je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki. 

17. Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie 

Portalu Fundacji. Jeśli przeglądarka danego Użytkownika akceptuje obsługę cookies, 

oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez Portal Fundacji. 

18. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana 

tożsamość Użytkownika. 

19. Ponadto Fundacja informuje, że Portal Fundacji zwiera odnośniki/linki do innych stron 

WWW. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności 

obowiązujące na tych stronach. 

 

 

Załącznik 

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Co to jest RODO? 

RODO jest to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, które będzie od dnia 25 maja 2018 

roku obowiązywać w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Celem RODO jest ustalenie 

kompleksowych zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych. RODO wprowadza szereg 

nowych zagadnień z zakresu praw osób fizycznych. Jednym z celów RODO jest szczegółowe 

informowanie osób fizycznych o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach ich 



przetwarzania jak również o prawach jakie przysługują osobie fizycznej której dotyczą dane 

osobowe.  

 

 

2. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA LIBERALNEJ EDUKACJI z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 209 lok. 801, 00-436 Warszawa, zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr KRS: 0000513843 („Fundacja”). Mając na uwadze 

skalę prowadzonej działalności Fundacja nie powołała w ramach swoich struktur Inspektora 

Danych Osobowych, a wszystkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa są 

realizowane bezpośrednio przez Fundację. 

 

3. Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Fundacja będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie: (1) uzyskanej zgody, (2) 

wykonywania czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy 

zawartej pomiędzy Fundacją a Państwem, (3) w związku z wykonywaniem swoich 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, (4) w związku z wykonywaniem prawnie 

uzasadnionych interesów Fundacji, w celach wskazanych poniżej. 

 

4. Jakie dane osobowe będą przetwarzane? 

Fundacja będzie przetwarzać jedynie te Państwa dane osobowe, do których uzyska dostęp w 

wyniku korzystania przez Państwa z Portalu Fundacji tj. w szczególności: adres poczty email, 

login, dane osobowe wskazane w wiadomości email.  

 

5. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. prowadzeniu działalności przez Fundację;  

b. wykonywania swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa,  

c. wykonywania czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub 

rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Państwem oraz wykonywaniem 

innych czynności związanych z taką umową w tym czynności poprzedzających jej 

zawarcie (o ile taka umowa zostanie zawarta), 

d. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, w tym zapewnienie 

bezpieczeństwa osób i praw majątkowych Fundacji, prywatności i godności tych osób, 

czy dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Fundacji (np. ustalanie, obrona 

i dochodzenie roszczeń przez Fundację, korzystanie z dostawców usług IT, prawnych, 

księgowych, biznesowych, świadczonych dla Fundacji), prowadzenie postępowań 

cywilnych, administracyjnych, karnych itp. 

 

Ponadto w ramach powyższych celów, Fundacja może udostępniać na Portalu Fundacji 

informacje, w tym informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu RODO dotyczące 

zrealizowanych stypendiów, programów, seminariów, szkoleń itp., w tym udostępniać 

publicznie imię nazwisko oraz fotografie reportażowe danych wydarzeń, ich uczestników 

itp. – o ile w tym zakresie uzyska stosowne zgody na udostępnienie.  

6. Czym jest profilowanie? 



Państwa dane osobowe nie będą profilowane przez Fundację. Za profilowanie uznaje się 

przetwarzanie danych osobowych w celu dopasowania oferty, usług lub towarów do Państwa 

zainteresowań i potrzeb.  

 

7. Czy będzie dochodzić do automatycznych decyzji, w tym profilowania, mających 

istotny skutek dla Państwa? 

Fundacja nie będzie dokonywać automatycznego podejmowania decyzji mających istotny 

skutek dla Państwa.  

 

8. Jakie przysługują Państwu prawa związane z danymi osobowymi? 

Mają Państwo pełen dostęp do swoich danych osobowych. W prosty sposób mogą Państwo 

realizować swoje prawa wskazane poniżej poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem: 

wiadomości email na adres office@warsawequity.com , lub bezpośrednio w formie pisemnej 

na adres Fundacji wskazany w pkt 2 powyżej.  Aby się upewnić, że są Państwo uprawnieni do 

złożenia przedmiotowego wniosku możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji 

pozwalających na Państwa identyfikację. Jako podmiot danych osobowych mają Państwo 

prawo:  

 żądać udzielenia dostępu do danych osobowych lub ich sprostowania (art. 15 i 16 

RODO).  

 sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). 

 usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) lub zmiany 

lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 17 i 18 RODO).  

 przenoszenia i otrzymania kopii swoich danych osobowych (art. 20 RODO). 

 niewyrażenia zgody lub wycofania udzielonej zgody (o ile taka zostanie przez 

Państwa udzielona). 

 niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu. 

Prawa, które przewiduje RODO, w szczególności prawa wskazane powyżej, mogą Państwo 

realizować na zasadach określonych w RODO i innych przepisach prawa. Zakres każdego z 

tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z 

którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej 

wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. 

 

9. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Fundację oraz podmioty trzecie 

które, na podstawie wiążących umów cywilnoprawnych, świadczą na rzecz Fundacji usługi w 

związku z prowadzoną działalnością i będą przetwarzać dane osobowe w imieniu Fundacji 

(„Podmioty Przetwarzające”). Podmiotami Przetwarzającymi działającymi w imieniu 

Fundacji będą w szczególności: podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne 

lub udostępniającym Fundacji narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym Fundacji 

usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp.  

 

10. Komu będą udostępniane Państwa dane osobowe (odbiorcy danych osobowych)? 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy i 

współpracownicy Fundacji lub Podmiotu Przetwarzającego. Dane osobowe mogą również 

zostać ujawnione właściwym organom administracji, organom ścigania lub sądom, 

upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto odbiorcami mogą być osoby lub 

podmioty, na które wyrażą Państwo zgodę.  

 

11. Jak są chronione Państwa dane osobowe? 

mailto:office@warsawequity.com


Fundacja zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne 

środki ochrony danych, adekwatne do zakresu prowadzonej przez Fundację działalności oraz 

do zakresu przetwarzania danych osobowych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, 

poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz 

ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

12. Jaki jest okres przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez Państwa (o ile 

taka została udzielona) lub w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych w 

pkt 5 powyżej, jednak nie dłużej niż jest to wymagane. Po upływie wskazanego okresu dane 

osobowe zostaną trwale usunięte, jednakże Fundacja może zachować ograniczoną część 

Państwa danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami. Okresy przetwarzania 

konkretnych danych osobowych nie łączą się. Każde odrębne dane osobowe mogą być 

przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej. Ponadto dane 

mogą być przetwarzane przez okres w którym mogą Państwo wystąpić z roszczeniami w 

stosunku do Fundacji w związku z wykonaną umową lub przez okres w którym istnieje ryzyko 

konsekwencji prawnych dla Fundacji.  

 

13. Czy Państwa dane osobowe trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? 

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jednakże może się okazać, że w ramach działalności 

gospodarczej zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG wyłącznie w zakresie, na jaki 

pozwalać nam będzie prawo. 

 

14. Gdzie można złożyć skargę na niezgodne z przepisami przetwarzanie Państwa 

danych osobowych? 

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają 

Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

15. Jak się skontaktować z Fundacją? 

W celu realizacji swoich praw określonych w RODO mogą Państwo skontaktować się z 

Fundacją poprzez wysłanie wiadomości email na adres: office@warsawequity.com, lub w 

formie pisemnej na adres: FUNDACJA LIBERALNEJ EDUKACJI z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 209 lok. 801, 00-436 Warszawa. 
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