POLITYKA PRYWATNOŚCI
Właściciel i operatorem niniejszej strony internetowej jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w
Warszawie, ul. Wiśniowa 38 (dalej: Fundacja). Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w Polityce Prywatności poprzez umieszczenie na stronie internetowej aktualnej Polityki
Prywatności.
Każdego użytkownika strony www.ssakibaltyckie.wwf.pl obowiązuje aktualna Polityka
Prywatności znajdująca się na tej stronie.
Jeśli nie zgadzasz się z
www.ssakibaltyckie.wwf.pl
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1. Jakiego rodzaju informacje gromadzi Fundacja WWF Polska?
W czasie korzystania ze strony www.ssakibaltyckie.wwf.pl wypełniając formularz z zakładki:
„Chcę pomóc” możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, tj.
adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, daty urodzenia, numeru telefonu
kontaktowego oraz numeru rachunku bankowego i nazwy banku, którego rachunek dotyczy.
Możesz dołączyć jedynie do naszej listy mailingowej. Wówczas będziesz poproszony wyłącznie o
podanie adresu e-mail.
Ponadto, podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane
techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której
korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.
2. Do czego używane są zebrane informacje?
Dołączając do naszej listy mailingowej lub wypełniając formularz w zakładce „Możesz pomóc”
możesz wyrazić jednocześnie zgodę na otrzymywanie od nas informacji dotyczących działalności
Fundacji, a także informacji o charakterze marketingowym lub promocyjnym. Będziemy wysyłać
do Ciebie niezapowiedziane wiadomości mailowe związane z działalnością naszej Fundacji lub
prośby o wsparcie prowadzonych przez nas działań. W tym samym celu, możemy także kierować
korespondencję na podany przez Ciebie adres do korespondencji. Najprawdopodobniej jednak
będziemy kontaktować się z Tobą telefonicznie lub za pomocą wiadomości tekstowych SMS.
Podany przez Ciebie numer rachunku bankowego służyć będzie tylko i wyłącznie do obsługi
utworzonego przez Ciebie w zakładce „Możesz pomóc” polecenia zapłaty.
Wszystkie podane przez Ciebie dane będą przechowywane w bezpiecznym magazynie danych i
nie będą udostępnianie osobom trzecim.
Dane techniczne, zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników
korzystających ze strony internetowej www.ssakibaltyckie.wwf.pl, zbierania danych
demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do
personalizacji jej zawartości.
3. Czy ktoś oprócz nas ma dostęp do podanych przez Ciebie danych?

Fundacja WWF Polska jest jedynym dysponentem wszystkich podanych przez Ciebie danych.
Podane przez Ciebie dane osobowe i teleadresowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym
osobom trzecim.
4. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej
przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane
przez serwer Fundacji i zapisywane po stronie użytkownika. Przechowuje się w nich informacje,
których możemy potrzebować żeby wiedzieć w jakiej formie wyświetlić dla Ciebie naszą stronę.
Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych
użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego
zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików
niektóre funkcje strony internetowej mogą przestać być dostępne.
5. Jak się wyrejestrować?
W każdej chwili możesz skontaktować się z Fundacją, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas
kolejnych informacji marketingowych, związanych z organizowanymi akcjami promocyjnymi,
informujących o prowadzonych przez Fundację akcjach lub bieżącej działalności Fundacji, czy
też próśb o wsparcie naszych działań. Twoje oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się z
Tobą kontaktować we wskazanym przez Ciebie zakresie. Twoje dane osobowe zostaną w takim
przypadku w naszej bazie i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Ciebie określonym.
Nie musisz rezygnować ze wszystkim form kontaktu z naszą Fundacją. Możesz zrezygnować z
informacji otrzymywanych pocztą czy wysyłanych na Twój numer telefonu, pozostawiając
jednocześnie aktywny adres e-mail, na który będziemy mogli wciąż wysyłać do Ciebie wiadomości
mailowe, albo odwrotnie – możesz dezaktywować tylko adres e-mail - wówczas będziemy
kontaktować się z Tobą wyłącznie drogą listowną lub telefonicznie.
Jeśli chcesz zrezygnować jedynie z newslettera otrzymywanego mailowo, możesz użyć do tego
linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w treści każdej naszej wiadomości mailowej.
Jeśli zmieniły się Twoje dane osobowe lub zawierają one błędne lub nieprawdziwe dane możesz
zawsze dokonać ich aktualizacji lub sprostowania w naszej bazie. W tym celu skontaktuj się z
Fundacją. Możesz też żądać całkowitego usunięcia podanych przez Ciebie danych osobowych i
teleadresowych, a Fundacja zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu
Twoich danych z bazy Fundacji, nie będziemy się mogli z Tobą kontaktować, ani przesyłać Ci
żadnych informacji związanych z naszą działalnością.
6. Jak się z nami skontaktować?
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, możesz skontaktować się z
Fundacją WWF Polska, pisząc do nas na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520
Warszawa, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: klub@wwf.pl.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji także pod numerem telefonu: 022 848 75 93, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Tobą a naszą Fundacją będą wykorzystywane
wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

