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Polityka Prywatności  

Informujemy, iż Fundacja Absolwentów UMCS, szanując prawa Użytkowników naszej strony 
internetowej do ochrony prywatności oraz danych osobowych zobowiązuje się do zachowania 
bezpieczeństwa oraz poufności pozyskanych danych osobowych.  

Ponadto Fundacja wprowadza odpowiednie zabezpieczenia oraz stosuje się do obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych/RODO). 

 

Do czego potrzebne są Wam moje dane? 

Dane osobowe pozyskiwane są w celu utrzymywania kontaktów z osobami zainteresowanymi 
otrzymywaniem aktualnych informacji na temat działalności Fundacji Absolwentów UMCS  
oraz jej aktualnej oferty handlowej a także w celu realizacji działań wynikających z celów 
statutowych. 

 

O jakie dane osobowe chodzi? 

Większość treści i usług udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej 
www.faumcs.pl jest dostępna bez konieczności rejestracji oraz podawania danych osobowych. 
W trakcie korzystania z serwisu dochodzi natomiast do gromadzenia danych, takich jak IP 
komputera użytkownika. Wszelkie dane gromadzone w związku z korzystaniem ze strony 
przetwarzane są na podstawie umowy zawieranej z administratorem strony. 

Część usług, takich jak np. zapisy na wydarzenia, zapisy na newsletter, rejestracja na szkolenia 
itp. wymaga jednak gromadzenia danych osobowych. Dane te są wówczas zbierane –  
w zależności od sytuacji – za zgodą użytkownika lub w oparciu o inną przesłankę legalnego 
przetwarzania danych, w minimalnym, niezbędnym do realizacji usług zakresie. 

 

Kto jest Administratorem Danych? 

Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu, 
które użytkownik podaje w celu skorzystania z części usług, jest Fundacja Absolwentów UMCS 
z siedzibą w Lublinie, ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, Biuro nr: 2.12, II p. REGON: 060425690, 
NIP: 7123149476, KRS: 0000316595. 
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Jakie mam prawa związane z moimi danymi osobowymi? 

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest zawsze dobrowolne. W niektórych 
przypadkach może być konieczne do realizacji określonego celu przetwarzania. Użytkownicy 
strony internetowej Fundacji Absolwentów UMCS mają prawo do: dostępu do danych,  
ich zmiany, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także –  
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności, gdy ustała podstawa 
przetwarzania danych, przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu,  
dla którego zostały zebrane lub osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na przetwarzanie 
danych – wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania i usunięcie danych, jak również 
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów 
prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

W każdej chwili Użytkownikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie  
ich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność ́z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Jak długo przechowywane są moje dane? 

Dane osobowe, które użytkownik przekazał Administratorowi danych za pośrednictwem strony 
internetowej są wykorzystywane wyłącznie w okresie, kiedy jest to niezbędne.  

Oznacza to, że Fundacja Absolwentów UMCS wykorzystuje dane osobowe użytkowników 
serwisu do momentu realizacji celu, w jakim dane te zostały zgromadzone lub do czasu cofnięcia 
zgody, jeżeli przetwarzane są na jej podstawie, a po tym czasie do celów archiwalnych, 
statystycznych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z usługą, która wymagała  
od użytkownika podania jego danych. Niepodanie danych, wniesienie prośby o ich usunięcie 
lub zaprzestanie dalszego przetwarzania może się w tych przypadkach wiązać z ograniczeniem 
albo brakiem dostępności niektórych usług. 

 

Czy moje dane są udostępniane, powierzane lub przekazywane innym podmiotom? 

Dane osobowe Użytkowników nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba,  
że zostanie to wskazane w odrębnym regulaminie usługi. Odbiorcami danych będą tylko 
instytucje upoważnione z mocy prawa. 

Podmiotem przetwarzającym dane na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych 
jest firma FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c 31-406 Kraków, posiadająca 
oprogramowanie za pośrednictwem, którego wysyłane są wiadomości e-mail  
do Użytkowników.  

Dane osobowe Użytkowników nie będą również przekazywane do państw trzecich  
lub organizacji międzynarodowych, chyba że regulamin usługi wyraźnie przewiduje inaczej. 
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Jak mogę chronić dane osobowe? 

 Należy zwracać uwagę, komu, gdzie i na jakich warunkach udostępniamy nasze dane. 
 Należy upewnić się czy udostępnienie danych, np. adresu, numeru PESEL czy skanu 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, jest niezbędne oraz bezpieczne. 
 Nie należy przekazywać swoich ani cudzych danych osobowych w mediach 

społecznościowych oraz na dyskach dostępnych w „chmurach”. 
 

Jaka jest Nasza polityka cookies? 

W ramach strony www.faumcs.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na 
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie 
z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane  
w Państwa urządzeniu końcowym. 

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie 
zapisywane na komputerach, laptopach lub smartfonach Użytkowników, aby ułatwić  
im korzystanie ze stron www. Więcej informacji o ciasteczkach. 

Ciasteczka w naszym serwisie są wykorzystywane przede wszystkim w celu: 

 zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, 
 utrzymania sesji w przypadku zalogowanych Użytkowników (brak potrzeby logowania 

na każdej podstronie), 
 zachowania ustawień Użytkownika związanych z wyświetlaniem strony, 
 zbierania danych statystycznych. 

Pliki cookies mogą być także wykorzystywane do celów reklamowych przez dostawców reklam 
oraz partnerów Fundacji Absolwentów UMCS. 

Strona www.faumcs.pl nie wykorzystuje ciasteczek do identyfikacji, śledzenia lub zbierania 
danych osobowych. 

Uwaga: Każdy Użytkownik może zablokować ciasteczka z poziomu przeglądarki internetowej. 
Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień może być przyczyną błędnego wyświetlania 
serwisu. Użytkownik może również zrezygnować z reklamowych plików cookies wchodząc na 
stronę ustawień reklam Google lub Network Advertising Initiative (dla innych zewnętrznych 
dostawców reklam) 

Szczegółowe informacje o sposobie zarządzania ciasteczkami znajdziesz na stronach 
internetowych wybranych przeglądarek. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
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Jak mogę się skontaktować? 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym  
z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Absolwentów UMCS, prosimy  
o kontakt: biuro@faumcs.pl 
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