Polityka Prywatności Fundacji Nauk Ścisłych
1. Użytkownik korzystający z systemów informatycznych Fundacji Nauk Ścisłych w tym w
szczególności strony internetowej Fundacji akceptuje treść niniejszej polityki prywatności.
2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie użytkowników systemów
informatycznych Fundacji o zakresie pozyskiwanych danych osobowych oraz udzielenie
informacji jak mogą oni chronić swoją prywatność.
3. Systemy informatyczne Fundacji Nauk Ścisłych podczas wizyty użytkownika automatycznie
pobierają i zapisują anonimowe informacje takie jak: liczba odwiedzin, kraj, z którego nastąpiło
połączenie, czas wizyty, oznaczenie IP komputera, adres URL oraz rodzaj zastosowanej
przeglądarki internetowej.
4. Zebrane dane osobowe, o których mowa w ust. 3 analizuje przy wykorzystaniu systemu
Google Analytics działającego w oparciu o tzw. pliki cookies.
5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane automatycznie do
urządzenia użytkownika przez system informatyczny, który odwiedza użytkownik. Pozwalają
one tworzyć anonimowe statystyki systemów, dzięki czemu można lepiej poznać oczekiwania
użytkowników i rozwijać je tak, aby lepiej spełniały oczekiwania użytkowników.
6. Przeglądarki internetowe automatycznie umożliwiają przechowywanie plików cookies.
Aby zablokować tą możliwość należy wybrać w przeglądarce internetowej opcję odrzucania
plików cookies. Zablokowanie plików cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem
systemów.
7. Fundacja Nauk Ścisłych, przetwarzając dane osobowe użytkowników systemów, przestrzega
przepisów o ochronie danych osobowych, w tym 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, przetwarzane są w związku z wykonywaniem zadań
statutowych Fundacji, o których mowa w Statucie Fundacji Nauk Ścisłych, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a, c lub e RODO.
9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, będą przechowywane przez okres funkcjonowania
Fundacji Nauk Ścisłych.
10. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w ust. 3, mogą być podmioty posiadające na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych, podmioty świadczące na rzecz Fundacji Nauk
Ścisłych usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub
telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.

11. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 3, jest Fundacja Nauk
Ścisłych, ul. Pliszki 4/1, 05-515 Zgorzała; tel.: +48 789 377 386, e-mail: fns@fns.edu.pl,
www.fns.edu.pl.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 3, osobie, której
te dane dotyczą, przysługuje prawo do: 1) dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 2) prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego w
rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 4) kontaktu z
Fundacją Nauk Ścisłych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.
13. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3, jest dobrowolne, ale niezbędne do
korzystania systemów informatycznych Fundacji Nauk Ścisłych.
14. Dane osobowe użytkowników systemów informatycznych Fundacji Nauk Ścisłych mogą
być także zbierane poprzez ich podanie w formularzach rejestracyjnych, w tym poprzez podanie
ich w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku użytkownik otrzyma informację
spełniającą wymagania RODO, w tym informację o tym, kto jest administratorem danych
osobowych, w jakim celu i na jakiej podstawie dane osobowe są zbierane oraz informację o
prawach przysługujących osobie, której dane osobowe dotyczą.
15. Fundacja Nauk Ścisłych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.

