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POLITYKA PRYWATNOŚCI  
 
Rejestrując się na naszej platformie #CONTRA19, dostępnej pod adresami         
www.contra19.org oraz www.contra-19.org („Portal” lub „Platforma”), a w związku z tym           
uczestnicząc w podejmowanych przez nas działaniach mających na celu Twój rozwój           
personalny i działalność społeczną, zwłaszcza w obszarze kompetencji zawodowych i          
społecznych, przekazujesz nam swoje dane osobowe.  
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i dbamy o Twoją            
prywatność. Dokument, który czytasz zawiera informacje o zasadach i celach przetwarzania           
Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.  
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Portalu przetwarzane są            
zgodnie z Rozporządzeniem 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).  
Politykę Prywatności (wraz z Polityką Cookies) udostępniamy pod adresem internetowym:          
https://zwolnienizteorii.pl/_assets/pdf/polityka-prywatnosci-w-serwisie-zwolnienizteorii.pdf w  
sposób, który umożliwia jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  
 
I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Zwolnieni z Teorii z siedzibą w            
Warszawie, przy ul. Sułkowskiego 12/14 lok. 8, 01-602 Warszawa, wpisaną do Krajowego            
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,            
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000488903, NIP:          
5252576156, REGON: 147028020 („Administrator”, „my”, „nas”, „nasz”).  
We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tym w            
kwestiach związanych z realizacją przysługujących Ci praw możesz zwrócić się do           
Administratora zarówno na wskazany powyżej adres oraz na adres e-mail:          
kontakt@zwolnienizteorii.pl (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).  
 
II. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
Dane osobowe podane przez Ciebie w formularzach na naszym Portalu przetwarzamy w            
celu: 

● świadczenia usług w ramach Portalu, w szczególności w celu umożliwienia          
korzystania z jego funkcjonalności  

● kierowaniu do Ciebie za pośrednictwem Platformy wiadomości e-mail lub wiadomości          
wysyłanych przez aplikację Messenger informacji związanych z realizacją Twojego         
wyzwania w Portalu oraz informowaniu Cię o wydarzeniach, szkoleniach i innych           
aktywnościach związanych z Twoim korzystaniem z Portalu; 

● informowania Cię za pośrednictwem Platformy i/lub wiadomości e-mail o:  
a. tworzonych z naszymi Partnerami programach rozwoju kompetencji       
zawodowych i społecznych;  
a. podmiotach (firmach i organizacjach), które w ramach Platformy mogą         
udzielić wsparcia finansowego lub merytorycznego projektów o określonej        
tematyce; 
b. działaniach związanych z realizowaniem społecznej odpowiedzialności      
biznesu naszych Partnerów (tzw. “CSR”);  
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● działaniach związanych z realizacją projektów przez studentów naszych uczelni         
partnerskich;  

● możliwościach rozwoju Twoich kompetencji, w tym o prowadzonych rekrutacjach u          
naszych Partnerów.  

W razie zgłoszenia przez Ciebie reklamacji Twoje dane osobowe zawarte w reklamacji będą             
przetwarzane w celu obsługi reklamacji zgodnie z pkt X Regulaminu Portalu.  
 
III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?  
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w ramach rejestracji          
w Portalu oraz w związku z korzystaniem z Portalu jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie              
zgoda na ich przetwarzania.  
 
IV. Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?  
Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na naszą rzecz tj. zaangażowane w            
tworzenie i obsługę Portalu. Podmioty te w celu wypełnienia swoich zobowiązań mogą            
uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych np. partnerzy świadczący na naszą rzecz            
usługi techniczne, w tym rozwijający nasze systemy IT, podmioty świadczące usługi           
informacyjne, operatorzy pocztowi.  
Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom w związku z            
organizowanymi przez nich programami rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych.         
Aktualną listę partnerów udostępniamy pod adresem:      
https://zwolnienizteorii.pl/_assets/pdf/lista-partnerow.pdf 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom zlokalizowanym w          
Stanach Zjednoczonych: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (członek Tarczy           
Prywatności EU-US), Appcues (członek Tarczy Prywatności EU-US) oraz Heap Inc.          
Wszelkie informacje dotyczące przekazywania danych tym podmiotom uzyskasz kontaktując         
się z nami pod adresem mail: kontakt@zwolnienizteorii.pl.  
 
V. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?  
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać i przetwarzać do czasu wycofania zgody.  
W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny do           
wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych oraz czas niezbędny do dochodzenia           
lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Portalu. 
Po upłynięciu w/w okresów nieodwracalnie usuniemy Twoje dane, chyba że ich           
przechowywanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 
 
VI. jakie są twoje prawa?  
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo: 

● dostępu do Twoich danych osobowych, czyli prawo uzyskania potwierdzenia czy          
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; 

● sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są        
nieprawidłowe lub niekompletne; 

● prawo żądania od Administratora usunięcia danych; 
● prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;  
● prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych         

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 
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● prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego         
stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym        
przetwarzaniu danych;  

● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli          
przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie         
uzasadnionego interesu a wniesiony sprzeciw jest związany z Twoją szczególną          
sytuacją.  

W celu zrealizowania powyższych praw skontaktuj się z nami pod adresem:           
kontakt@zwolnienizteorii.pl.  
 
Skarga do organu nadzorczego  
Masz prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu           
Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii          
Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu lub pracy lub ze             
względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.  
 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych  
W ramach świadczenia usług dostępnych w Portalu przetwarzamy Twoje dane osobowe na            
podstawie zgody. Możesz ją w każdym czasie wycofać, co nie wpłynie na zgodność z              
prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody           
spowoduje jednak usunięcie Twojego konta i uniemożliwi dalsze korzystanie z          
funkcjonalności dostępnych w Portalu. Zgodę możesz wycofać pisząc do nas na adres:            
kontakt@zwolnienizteorii.pl.  
 
VII. Pliki Cookies  
Portal wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje dotyczące celu wykorzystywania         
plików cookies oraz informacje o rodzajach wykorzystywanych zawarte są Polityce cookies. 
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POLITYKA COOKIES  
 
 
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies przez stronę          
internetową #CONTRA19, dostępnej pod adresami www.contra19.org oraz       
www.contra-19.org („Portal” lub „Platforma”), której operatorem jest Fundacja Zwolnieni z          
Teorii z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sułkowskiego 12/14 lok. 8, 01-602 Warszawa,             
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St.            
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod          
numerem: 0000488903, NIP: 5252576156, REGON: 147028020 („Administrator” „my”,        
„nas”).  
Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności i stanowi jej integralną część.            
Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności określają zasady przetwarzania i ochrony danych           
osobowych w związku z korzystaniem z Portalu.  
 
I. Informacja o „cookies”  
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,           
które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu (np.           
komputerze, smartfonie, tablecie) oraz umożliwiają późniejszą identyfikację użytkownika po         
ponownym odwiedzeniu Portalu z urządzenia, na którym zostały zapisane. Pliki cookies           
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich           
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  
Platforma wykorzystuje pliki cookies naszych Podmiotów Współpracujących (wskazanych        
poniżej) oraz nasze. 
 
II. Dlaczego korzystamy z plików cookies?  
Korzystamy z plików cookies w celach:  

● funkcjonalnych, czyli dostosowania zawartości Portalu do preferencji użytkownika        
oraz optymalizacji korzystania z Portalu, w szczególności w celu rozpoznania          
urządzenia użytkownika Portalu i odpowiedniego wyświetlenia stron Portalu; 

● tworzenia statystyk pozwalających zrozumieć sposób korzystania z Portalu oraz         
ulepszania struktury i zawartości Portalu;  

● utrzymania sesji użytkownika Portalu (po zalogowaniu), tzn. zapewnienia, że         
użytkownik nie musi ponownie logować się na każdej odwiedzanej podstronie          
Portalu; 

● reklamowych, czyli dostarczania użytkownikom treści dostosowanych do       
zainteresowań oraz ograniczenia liczby wyświetlanych reklam.  

 
III. Rodzaje WYKORZYSTYWANYCH plików cookies 
Ze względu na czas użycia, w ramach Portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:  

● sesyjne – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym         
użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia         
oprogramowania (przeglądarki internetowej);   

● stałe – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika           
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez             
użytkownika. 
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Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies Portal wykorzystuje następujące rodzaje            
plików cookies: 

● niezbędne – konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu oraz         
usług dostępnych w ramach Portalu; 

● pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do         
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;  

● wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Portalu;  
● funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i         

personalizację interfejsu użytkownika;  
● statystyczne – pozwalają poznać sposób korzystania z Portalu;  
● reklamowe – umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych       

dostosowanych do ich zainteresowań; pozwalają również ograniczyć ilość        
wyświetlanych reklam oraz ocenić skuteczność działań reklamowych.  

 
IV. Inne technologie  
Dla zapewnienia wygody korzystaniu z Portalu używamy technologii Local Storage (LS),           
zbliżonej zasadą działania do plików cookies. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki,            
służąca do przechowywania danych zapisywanych przez Portal. Dostęp do niej może           
uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały             
zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę             
przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez            
przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu             
ważności. Technologia LS wykorzystywana jest wyłącznie w celu zapewnienia najwyższego          
poziomu usług dostępnych w ramach Portalu i nie umożliwia identyfikowania użytkowników.  
 
V. Pliki cookies podmiotów współpracujących  
Podczas korzystania z Portalu na Twoim urządzeniu końcowym mogą zostać zapisane pliki            
cookies podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem („Podmioty       
Współpracujące”). 
Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies Podmiotów Współpracujących dostępne        
są poniżej:  
 

Nazwa Czas Źródło Cel 

ads/ga-audiences  Sesyjny Google.com Umożliwia rozpoznawanie 
użytkowników na podstawie 
przeglądanych stron internetowych 

fr 3 
miesiące  

Facebook.com  Wykorzystywane do dopasowywania 
wyświetlanych reklam do użytkownika  

GPS Sesyjny Youtube.com  Umożliwia rejestrację unikalnych 
identyfikatorów urządzeń mobilnych w 
celu lokalizacji na podstawie GPS 
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h Sesyjny Heapanalytics.co
m 

Umożliwia prowadzenie analiz 
statystycznych dotyczących korzystania 
ze strony internetowej.  

PREF 8 
miesięcy  

Youtube.com  Umożliwia rejestrację unikalnego 
identyfikator wykorzystywany przez 
Google w celach statystycznych 
związanych z korzystaniem z filmów z 
serwisu YouTube na różnych stronach 
internetowych  

tr Sesyjny Facebook.com  Niesklasyfikowany 

VISITOR_INFO_LIV
E 

179 dni Youtube.com  Umożliwia oszacowanie 
przepustowości użytkowników na 5 
stronach zawierających filmy z serwisu 
YouTube.  

YSC Sesyjny  Youtube.com  Umożliwia rejestrację unikalnych 
identyfikatorów w celu prowadzenia 
statystyk dotyczących filmów z serwisu 
YouTube oglądanych przez 
użytkownika.  

_mkra_ctxt  Sesyjny  Api-iam.intercom.i
o 

Umożliwia prowadzenie analiz 
statystycznych dotyczących korzystania 
ze strony internetowej oraz ułatwia 
komunikację z użytkownikiem przez 
czat online o “Intercom”  

 

VI. zasady wykorzystania plików cookies  
W wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to poprosi, np. klikając przycisk „zapamiętaj             
mnie”, zachowujemy w zaszyfrowanej postaci wyłącznie te dane, które są niezbędne do            
wykonania danej funkcji. Przykładowo może to być podpowiadanie nazwy użytkownika przy           
kolejnych logowaniach dla zarejestrowanego użytkownika. Takie dane są zawsze         
zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osobom i systemom           
poza naszym. 
Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych przechowujemy         
zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy            
IP, z których użytkownicy korzystają z Portalu. Przeglądane zasoby identyfikowane są           
poprzez adresy URL. Znamy również:  

● czas nadejścia zapytania;  
● czas wysłania odpowiedzi; 
● nazwę stacji – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS; 
● informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTPS; 
● adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (ang. referer link), jeśli           

przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik;  
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● informacje o przeglądarce użytkownika.  
Dane te nie stanowią danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację osób            
korzystających z Portalu. Nadanie im charakteru danych osobowych, np. poprzez połączenie           
z danymi osobowymi podanymi w ramach rejestracji w Portalu możliwej jest jedynie po             
zaakceptowaniu Regulaminu. Nasze prawnie uzasadnione interesy realizujemy       
przetwarzając te dane w celach: 

● analitycznych i statystycznych, w tym zanonimizowanej analizy behawioralnej        
niezbędnej do utrzymywania Platformy w prawidłowej kondycji i rozwoju Platformy;  

● utrzymywania Platformy w chmurze obliczeniowej; 
● monitorowania zgodnego z Regulaminem korzystania z Platformy. 

   
VII. Czy możesz zrezygnować z akceptowania cookies?  
Jako użytkownik możesz sam decydować o tym czy i w jakim zakresie pliki cookies              
zapisywane są na Twoim urządzeniu końcowym. Umożliwiają to ustawienia         
wykorzystywanych przeglądarek internetowych. 
Większość używanych przeglądarek domyślnie pozwala na zapisywanie plików cookies.         
Jednakże możesz zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies (w          
ogóle lub wybranych kategorii). Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień dotyczących          
stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Platformy, np. może           
mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.  
Poniżej znajdziesz adresy stron opisujących sposób wyłączenia lub zmiany ustawień          
popularnych przeglądarek internetowych: 

● Mozilla Firefox 
● Safari   
● Internet Explorer 
●  Google Chrome  
● Opera  
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