
Polityka Prywatności 
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c, NIP: 521-30-03-700, 
(dalej zwana „Fundacją”), gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkown-
ikach korzystających z jej aplikacji. 

Ochrona prywatności 
Jako Fundacja kładziemy ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników 
odwiedzających z naszej aplikacji. 
Staramy się nie identyfikować naszych użytkowników, a przetwarzane dane wykorzysty-
wane są wyłącznie do administrowania aplikacją i na potrzeby jej funkcjonalności. W 
naszej aplikacji korzystamy z mechanizmów firm trzecich, które posiadają własne polityki 
prywatności. 

Kontakt z nami 

Jeśli masz pytania lub skargi związane ze świadczonymi przez nas usługami, skontaktuj się 
z nami: redakcja@wosp.org.pl.  
Jeśli masz pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, Polityki Prywatności - 
pisz na adres ochronadanych@wosp.org.pl.  
W powyższych sprawach możesz się kontaktować z nami również drogą pocztową na adres: 
Fundacja WOŚP, ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa, lub telefonicznie: 22 852 32 14.  

W jakim celu przetwarzamy dane 
W ramach działania aplikacji, oraz usług firm trzecich z nią powiązanych korzystamy z 
następujących danych:  

• dane o lokalizacji, abyśmy mogli informować Ciebie o lokalnych wydarzeniach,  
• adres IP aby komunikaty trafiały do Ciebie, na potrzeby administracji aplikacją lub 

w celu skorzystania z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji,  
• dane dotyczące urządzenia w postaci: nazwa, wersja systemu, wersja aplikacji, 

język systemu.  

Komu przekazujemy Twoje dane? 

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji w zakresie świadc-
zonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie 
mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach. 
Gdy dane użytkownika przekazywane są odbiorcom danych (firmom trzecim), aby zreali-
zować usługę lub w innych celach, używa się takich środków technicznych i organiza-
cyjnych, które zapewniają absolutny rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa 
dotyczących bezpieczeństwa danych.  
Poniżej znajdziesz wykaz Firm z jakich usług korzystamy wraz z danymi jakie otrzymają i 
celem w jakim je przetwarzają: 
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Jak długo przetwarzamy Twoje dane? 
Dane zebrane przez aplikacje przetwarzane są na telefonie oraz przesyłane do firm trzeci-
ch w ramach realizowanych przez nie usług. W momencie odinstalowania aplikacji dane 
usuwane są wraz z nią, natomiast w przypadku firm trzecich przetwarzane są zgodnie z ich 
politykami. W przypadku CocoLab.pl usuwane są po realizacji zamówienia lub jego anu-
lowaniu. 
Fundacja dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia 
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym. 

Twoje prawa 
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody, w przeciwnym razie za-
kończenie przetwarzania realizowane będzie realizowane na podstawie innych przepisów.  
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego roz-
porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak musisz pamiętać, że w wielu przypadkach nie 
będziemy mogli świadczyć Ci określonych usług, jeśli nie podasz nam potrzebnych do tego 
danych. Jeśli nie udzielisz aplikacji dostępu do danych o swoim położeniu, nie będziemy 
mogli poinformować Ciebie o tym co się dzieje w Twojej okolicy.  

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie 
Aplikacja dostarcza nam danych statystycznych (ilościowych), dzięki nim wiemy dowiadu-
jemy się rzeczy pozwalających nam rozwijać aplikację i personalizować nasze działania.  

Firma Cel Zakres danych

Firebase https://pol ic ies.-
google.com/privacy-

dane statystyczne, real-
izacja powiadomień , 
hosting danych 

IP, lokalizacja, dane 
urządzenia

OneSignal https://onesignal.-
com/privacy_policy

powiadomienia IP, lokalizacja, dane 
urządzenia

Crashlitics & Fabric https://poli-
cies.google.com/privacy

monitorowanie błędów, 
dane statystyczne

IP, lokalizacja, dane 
urządzenia

IMGIX https://www.imgix.com/
privacy

p roce sowan ie i s e r-
wowanie zdjęć

IP

CocoLab.pl http://cocolab.pl realizacja rezerwacji to-
warów w Siemashopie

IP
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Zawartość aplikacji 
Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone w aplikacji oraz 
przesyłane w formie wiadomości stanowią przedmiot praw Fundacji, oraz podlegają 
ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej. 
Prosimy o niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niepublikowanie i nieprzetwarzanie za-
wartości strony w części oraz w całości. Na wykorzystywanie treści oraz pozostałych mate-
riałów musicie uzyskać naszą pisemną zgodę. 

Mechanizmy firm trzecich 

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do aplikacji należących do Fundacji. W 
swojej aplikacji korzystamy również z mechanizmów firm trzecich, które ustanawiają swo-
je standardy dotyczące prywatności. Fundacja WOŚP nie przyjmuje na siebie 
odpowiedzialności za działanie tych mechanizmów, a Polityka Prywatności nie ma do nich 
zastosowania. 

Sugerujemy, by po przejściu na takie mechanizmy, zapoznać się z Polityką Prywatności 
dotyczącymi tych aplikacji, lub zapoznać się z odpowiednimi politykami na stronach twór-
ców.  

Zmiany 

W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną do niej odpowiednie 
modyfikacje.

  


