
Przetwarzanie danych osobowych 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych, tj. Fundację 

Żydoteka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 18/36, posiadającą nr KRS 0000927814 na 

podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i tylko w celu  

zarządzania Państwa prośbą dotyczącą kontaktu oraz w celu dostarczenia Państwu  

żądanych informacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody uniemożliwi 

jednak realizację Państwa prośby. Dane będą przetwarzane przez Administratora  

wyłącznie na własne potrzeby i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. 

W każdym czasie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych  

osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego  

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia występowania bądź braku Państwa  

danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat źródła i  

celu oraz sposobu przetwarzania danych, prawo do ich aktualizacji, sprostowania i  

uzupełnienia, a także do usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, co do  

przetwarzania których zgoda została wycofana lub jeśli dane te nie są już niezbędne do  

celów, dla których zostały zebrane. W celu skorzystania z przysługujących uprawnień  

mogą Państwo zwrócić się do administratora danych, pisząc na adres 

redakcja@zydowskiwroclaw.pl. 

 

Zasady i warunki użytkowania 

 

Niniejsza witryna internetowa dostarcza informacji o historii, kulturze i dorobku 

wrocławskich Żydów.  Korzystanie z serwisu wymaga wyrażenia zgody na zasady i warunki 

określone w dokumencie. W przypadku braku wyrażenia zgody, prosimy nie korzystać z 

witryny. 

 

Prawo autorskie i ograniczenia użytkowania 

 

Treści zamieszczone w witrynie internetowej są chronione prawem autorskim. Wszelkie  

prawa są zastrzeżone. Treści zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej nie mogą  

być w całości ani częściowo kopiowane, reprodukowane, przenoszone, przechowywane,  



publikowane ani dystrybuowane w żadnej formie bez uprzedniej zgody Fundacji Żydoteka. 

Uzyskanie dostępu do witryny internetowej nie może być rozumiane jako 

uzyskanie prawa do wykorzystania jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania  

materiałów pochodzących z niniejszej witryny internetowej. 

 

Okres przetwarzania danych 

 

Zgromadzone dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat lub wyłącznie  

przez okres konieczny do wypełnienia określonych celów wskazanych w specjalnych  

informacjach wyświetlających się na stronach witryny internetowej. 

 

Rodzaje przetwarzanych danych  

 

Dane informatyczne 

 

Systemy informatyczne w celu zapewnienia działania niniejszej strony internetowej  

pobierają, podczas normalnego działania, niektóre dane osobowe, których przesyłanie  

związane jest z korzystaniem z protokołów komunikacji internetowej. Informacje takie nie  

są jednak gromadzone celem powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, lecz, ze  

względu na ich charakter, umożliwiają identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i  

wiązanie ich z danymi posiadanymi przez strony trzecie. Dane te są wykorzystywane  

wyłącznie do uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących użytkowania  

witryny internetowej i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania. 

 

Dane dobrowolnie dostarczane przez użytkownika 

 

Dobrowolne i celowe wysłanie danych osobowych przez użytkownika w formularzach  

obecnych w niniejszej witrynie internetowej oznacza pozyskanie dostarczonych przez  

nadawcę danych koniecznych do świadczenia żądanej usługi. 

 

Dobrowolność przetwarzania danych 

 

Poza danymi określonymi jako wymagane do nawigacji, użytkownik może dobrowolnie  



podać dane osobowe. Brak dostarczenia powyższych danych może jednak uniemożliwić  

uzyskanie wymaganych informacji. 

 

Pliki cookie (ciasteczka) 

 

Ciasteczka to małe pliki tekstowe zawierające pewną ilość informacji, które są  

wymienianie pomiędzy witryną internetową oraz urządzeniem użytkownika (zazwyczaj  

dotyczy przeglądarki internetowej). Są one głównie wykorzystywane, aby umożliwić  

działanie stron internetowych w jak najefektywniejszy sposób, a także celem dostarczenia  

informacji właścicielowi strony. Ich wykorzystywanie jest ograniczone wyłącznie do  

przesyłania danych identyfikacyjnych niezbędnych do umożliwienia sprawnego  

przeglądania strony. Ciasteczka pozostają na urządzeniu i są przechowywane dopóki nie  

upłynie termin ustalony dla ich usunięcia. 

 

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje ciasteczka zarówno podmiotów pierwszych, jak 

i podmiotów trzecich – Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook. Wykorzystują  

one ciasteczka do zbierania i analizowania informacji dotyczących sposobu użytkowania  

stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika. 

 

Pytania i skargi 

 

Każdy zainteresowany może złożyć skargę lub zakwestionować politykę prywatności, a  

także w celu dochodzenia swoich praw przewidzianych w ustawie o ochronie danych  

osobowych może zwrócić się do administratora danych pisząc bezpośrednio na adres,  

pod jakim dane są przetwarzane: redakcja@zydowskiwroclaw.pl 

 


