
Informacja o administratorze 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja ipomocni.pl, z siedzibą w 

Proszówki 611, Bochnia 32-700. 

2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 733 300 801 lub 

pisemnie na adres siedziby Fundacji. 

Źródła pozyskiwania danych 

3. Dane pozyskiwane przez Fundację, mogą pochodzić: 

• z informacji pozostawionych dobrowolnie w formularzu kontaktowym, 
• podczas korzystania z usług świadczonych przez Fundację, 
• podczas bezpośredniego kontaktu z Fundacją (telefonicznie, 

korespondencyjnie), 
• z informacji uzyskiwanych podczas korzystania z naszej strony 

internetowej (adres IP, pliki cookies), 
• ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak CEIDG, KRS. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Pozyskane przez nas dane osobowe, wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby kontaktu 
z Państwem. Podanie poszczególnych danych osobowych przez Państwa jest 
dobrowolne, ale jednocześnie staje się warunkiem koniecznym do udzielenia 
odpowiedzi na wysłane zapytanie w formularzu kontaktowym. W każdej chwili 
przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

Pliki cookies i narzędzia śledzące 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, 
zapisywane na urządzeniu docelowym użytkownika. Pliki te nie zawierają żadnych 
danych osobowych i gromadzone są wyłącznie na potrzeby przeprowadzanych analiz 
statystycznych. Dzięki temu możemy lepiej dostosować treść do konkretnych 
użytkowników. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć obsługę plików 
cookies na swoim urządzeniu. Może to jednak znacząco utrudnić korzystanie z naszej 
witryny internetowej. 

Google Analytics – Nasza witryna korzysta z oprogramowania Google Analytics, 
służącego do analizowania usług internetowych. Twórcą oprogramowania jest 
Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, 
które zapisywane są na Państwa urządzeniu docelowym i pozwalają na analizę 
sposobu korzystania przez Państwa z naszego serwisu. Uzyskane przez plik cookie 
powyższe informacje, przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. 
Zbieranie danych o Państwa aktywności na naszej witrynie, pomaga w ulepszaniu jej 
funkcjonalności, dostosowaniu widoku oraz treści. Podstawę prawną dla korzystania z 
Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. 

Facebook Pixel –Witryna naszej fundacji korzysta z narzędzi marketingowych 
dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. 



California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Dzięki temu możemy kierować do Państwa 
spersonalizowaną treść, w tym reklamy, co przekłada się bezpośrednio na jakość 
udostępnianych przez nas usług. Informacje zbierane w ten sposób są anonimowe. 
Pragniemy jednocześnie poinformować, że dane te mogą być przez serwis Facebook 
łączone z innymi informacjami, zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z 
tego serwisu i nie jest to w żaden sposób zależne od nas. 

  

Witrynę ipomocni.pl prowadzi Fundacja ipomocni.pl, z siedzibą w Proszówki 611, 
Bochnia 32-700. Powyższy dokument przedstawia zasady gromadzenia oraz 
przetwarzania danych osobowych przez Fundację. 
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