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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy w jaki sposób korzystamy z Państwa danych 

osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej: www.fundacjacms.pl. Korzystając 

ze strony, wyrażasz zgodę na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności. 

 

Administrator danych osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Centrum Myśli Strategicznych” 

zarejestrowana 18 sierpnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w rejestrze Stowarzyszeń i 

Fundacji pod numerem KRS: 0000571469, NIP: 5851471831, REGON: 362258560 

 

Bezpieczeństwo danych 

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z 

właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w 

sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

Rozporządzenie RODO). 

 

Pliki cookies i podobne technologie 

Strona www.fundacjacms.pl korzysta również z plików Cookies celem zbierania nieosobowych 

danych. Są one wykorzystywane w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie, jak również dla 

celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na 

jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. 

Użytkownik strony może samodzielnie w każdym czasie zmienić ustawienia dot. plików Cookies, 

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia 

końcowego. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 

Ustawienia mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną 

obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu.  

 

Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików Cookies, może spowodować utrudnienia związane z 

korzystaniem z niektórych funkcji w ramach strony Serwisu, które ze swojej natury wymagają 

plików Cookies. 

 

Zmiany w polityce prywatności 

Technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem stron w Internecie 

mogą ulec zmianie. W związku z tym w przyszłości mogą zostać wprowadzać modyfikacje w 

niniejszej Polityce prywatności. Korzystanie ze strony po wejściu w życie zmian oznacza ich 

akceptację. 

  

http://www.fundacjacms.pl/
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Postanowienia końcowe 

Strona www.fundacjacms.pl może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator nie 

ma wpływu na to, jakie dane, w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzane i przekazywane do tej 

strony. Administrator namawia by po przejściu na inne strony internetowe, zapoznać się z polityką 

prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszej strony 

internetowej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych Osobowych 

przez osoby trzecie. 

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w 

szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osoby nieuprawniony, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów 

oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

Korzystając ze strony internetową www.fundacjacms.pl wyrażają Państwo zgodę na 

przetwarzanie swoich Danych Osobowych, w sposób ujęty w niniejszej Polityce 

prywatności.  Jeśli nie wyrażają Państwo takiej zgody, prosimy o opuszczenie naszej 

strony internetowej. 

 

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziecie Państwo w sekcji KONTAKT umieszczonej w 

stopce strony www.fundacjacms.pl. 
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