Polityka przetwarzania danych osobowych
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Portal logistycypomagaja.pl został założony przez Limalogic sp. z o.o. w organizacji w
celu wsparcia naszego społeczeństwa w walce z chorobą COVID-19 przez środowisko
logistyczne i firmy. Jest to działanie wyłącznie non-profit, z którego ani Limalogic ani
Wolontariusze oferujący pomoc nie czerpią korzyści finansowych. Dane osobowe
wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia skutecznej prezentacji oferty pomocy.
Nie zostaną one sprzedane czy wykorzystywane przez Limalogic w inny sposób, który
miałby
na
celu
osiągnięcie
korzyści
majątkowych.
Poniżej przedstawiamy bardziej sformalizowane zapisy, do których jesteśmy
zobligowani na mocy obowiązujących przepisów prawa.
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Ilekroć w niniejszej polityce przetwarzania danych osobowych użyto wyrazów lub
zwrotów pisanych z wielkich liter należy przez nie rozumieć:
Administrator
Danych Osobowych

Limalogic Sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w Warszawie,
o kapitale zakładowym 10 000 PLN.

Formularz
Zgłoszeniowy

formularz udostępniony na Platformie, za pomocą którego
Wolontariusze mogą składać Oferty Pomocy, a Użytkownicy
potrzebę

Dane

Oferta Pomocy
Potrzeba

Platforma

Użytkownik

Wolontariusz
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ogół danych Wolontariusza przetwarzanych Platformie.

Propozycja pomocy udzielanej przez Wolontariusza,
potrzeba zgłaszana przez Użytkownika opublikowana na
Platformie za pomocą Formularza Zgłoszeniowego

serwis
internetowy
dostępny
pod
adresem
www.logistycypomagaja.pl, służący Użytkownikom do
publikowania Ofert Pomocy, a Użytkownikom do zgłaszania
potrzeb
każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę.
każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę.

Dane osobowe Wolontariusza i Użytkownika podane w Formularzu Zgłoszeniowym
Operator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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 zgodnie z niniejszą polityką
prywatności Operatora zamieszczoną na stronie Platformy.
Korzystanie z Platformy możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami
niniejszej polityki przetwarzania danych osobowych i Regulaminu Platformy Startupy
Pomagają
dostępnego
pod
adresem:
Logistycy
https://www.logistycypomagaja.pl/regulamin.
Użytkownikom ujawniane są dane osobowe Wolontariusza w celach związanych z
prezentacją Oferty Pomocy.
Użytkownicy zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących
Wolontariuszy (w szczególności ich danych osobowych), które są im udostępniane za
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pośrednictwem Platformy, ani wykorzystywać ich w innym celu niż skorzystanie z
Oferty Pomocy.
Dane osobowe Wolontariuszy przetwarzane są w celu:
a)
wyświetlenia na Platformie Oferty Pomocy,
b)
kontaktowania się z Wolontariuszami w celach administracyjnych Platformy,
związanych z opublikowaną przez Wolontariusza ofertą pomocy poprzez
dostępne kanały komunikacji (w szczególności e-mail), a także w celu
zapewniania bezpieczeństwa Platformy,
c)
realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa,
d)
w celach związanych z prowadzeniem badań statystycznych, analitycznych,
archiwizacyjnych oraz – za odrębną zgodą Wolontariuszy - badaniem jego
satysfakcji z korzystania z Platformy.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika Klienta lub
Użytkownika Dostawcy są:
a) zgoda Wolontariusza,
b) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych
Osobowych, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (m.in. rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć w ramach
Platformy),
c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych
lub osób trzecich (np. w celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo
bezpieczeństwa danych osobowych Wolontariuszy),
Operator przetwarza następujące, zwykłe dane osobowe Wolontariusza:
a) imię i nazwisko,
b) adres email (jedynie do celów związanych z komunikacją Administratora Danych
Osobowych z Wolontariuszami),
c) nazwę organizacji, którą reprezentują,
d) adres internetowy do profilu na portalu LinkedIn.
Dane osobowe Wolontariusza przechowywane są przez okres wyświetlania Oferty
Pomocy, ewentualnie przez inny czas niezbędny do realizacji celów, w których dane
osobowe są przetwarzane, lub do momentu wycofania przez Wolontariusza zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe Wolontariuszy mogą być przekazywane:
a) podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom prawa – w
związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych
Osobowych, współpracy z takimi organami w przypadkach naruszenia lub
podejrzenia naruszenia prawa, itp.),
b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych w
zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting przestrzeni dyskowej)
lub prawnej – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
Korzystanie z Platformy jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest
niezbędne do złożenia skutecznej Oferty Pomocy.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wolontariuszowi przysługują
następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wolontariusza,
b) prawo do sprostowania tych danych,
c) prawo do usunięcia tych danych,
d) prawo do przenoszenia tych danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (na zasadach
opisanych w RODO i w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora
Danych Osobowych),
f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w
przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO, bez
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wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w
szczególności korzystania z przysługujących Wolontariuszowi praw związanych z
przetwarzaniem jego danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem
Danych Osobowych pod adresem e-mail info@cashy.pl lub pisemnie na adres siedziby
Operatora z dopiskiem „RODO”.
Wolontariuszom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
W sytuacji, gdy Formularz Zgłoszeniowy został uzupełniony i/lub wysłany przez
Użytkownika innego niż Wolontariusz wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym
Użytkownik uzupełniający i/lub wysyłający Formularz Zgłoszeniowy jest zobowiązany
do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym obowiązków
informacyjnych, przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym
przepisach RODO, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza - z
wykorzystaniem Platformy - jako niezależny od Administratora Danych Osobowych
administrator danych.
Platforma używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień
przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego działania Platformy,
ponieważ w plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Platformy.
W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) Sesyjne - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Platformy,
b) Stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
Wykorzystywane w ramach Platformy pliki cookies odpowiadają za:
a) bezpieczeństwo - służą ochronie przed nieuprawnionym wykorzystaniem Danych,
b) personalizację - przetrzymują informacje o wyglądzie i ustawieniach Platformy,
c) serwis - zbierają informacje o sposobie korzystania z Platformy przez
Użytkowników.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki
w związku ze zmianami przepisów prawa lub w skutek rozwoju funkcjonalności
Platformy. Zmiany będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom i Wolontariuszom
na stronach Platformy. Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 7
(siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianach w sposób określony powyżej.
Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni od
momentu poinformowania o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu
poprzednim.

