Zasady przetwarzania danych osobowych
w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
•
•
•
•

listownie: ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa;
pocztą elektroniczną: kancelaria@rars.gov.pl;
telefonicznie: 22 36 09 100, tel. komórkowy: 666 835 572;
faksem: 22 36 09 101.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
•
•
•

•
•
•

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym
inspektorem ochrony danych.

Można z to zrobić:
•

listownie – pisząc na adres:

Inspektor Ochrony Danych
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
•

e-mailem: iod@rars.gov.pl

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Darczyńców:

Informacja dla Darczyńców
Cel przetwarzania, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i zakresie:
•

•

•
•

realizacji umowy darowizny: pytamy o Państwa imię i nazwisko, by wiedzieć, z kim
zawieramy umowę. Umowa zawierana jest z podatnikiem dokonującym dostawy
towarów lub świadczącym usługi, które wykorzystane będą na cele związane z pomocą
ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Podstawą prawną jest
niezbędność do wykonania umowy.
wypełnienia ciążących na RARS obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów
dotyczących rachunkowości) przetwarzamy informacje związane z transakcją, tj.
Państwa imię i nazwisko, kwotę darowizny, numer konta i adres w przypadku przelewu
bankowego. Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie usprawiedliwiony
interes RARS;
jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego
wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej;

Okres przechowywania danych
Dane osobowe, które od Państwa otrzymamy zachowujemy przez następujące okresy:
•
•

dane przetwarzane w celu realizacji umowy – do czasu przedawnienia roszczeń (6 lat
od przekazania darowizny),
dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres przewidziany
w ustawie o rachunkowości (6 lat od przekazania darowizny)

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe, które od Państwa otrzymamy mogą zostać przekazane różnym podmiotom, w
tym odrębnym administratorom danych.
W tym przypadku podmiotami, które mogą otrzymać Państwa dane, są:
•

•

operatorzy płatności dokonywanych przez stronę RARS - spółka PayU SA (PayU), z
siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się
numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399 oraz
spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”), z siedzibą w Luksemburgu
(22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg), identyfikująca się numerem w rejestrze
handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być też podmioty, które przetwarzają dane
osobowe w naszym imieniu w związku ze świadczeniem dla nas usług, w tym przypadku
zarządzanie treścią strony www RARS: Firma: A.Net.pl Sp. z o.o., Chmielna 2/31, 00-020
Warszawa
Przekazywanie danych
międzynarodowej

osobowych

do

państwa

trzeciego

lub

organizacji

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co oznacza, że
decyzje

w

Państwa

sprawie

nie

są

sporządzane

z

wykorzystaniem

systemu

teleinformatycznego.
Na podstawie Państwa danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej
oceny
niektórych czynników osobowych, które Państwa dotyczą.
Obowiązek podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie podacie Państwo swoich danych, może
to spowodować następujące konsekwencje:
•
•
•

Nie będziemy mogli zrealizować umowy darowizny, w tym potwierdzić darowizny;
Utrudni realizację reklamacji;
Utrudni ustalanie, dochodzenie lub obronę roszczeń,

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

Polityka prywatności
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych RARS
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania
prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.rars.gov.pl oraz adresy:
tanie-magazyny.pl, warszawianka.biz, konferencje-arm.pl. Gromadzone w dziennikach logów
dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie
zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Agencji. Żadne dane identyfikacyjne, do
żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP
kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest
następujący:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio
komputer użytkownika);
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa;
nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
czas nadejścia zapytania;
pierwszy wiersz żądania HTTP
kod odpowiedzi HTTP;
liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do strony Agencji nastąpiło przez odnośnik;
informacje o przeglądarce użytkownika;
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Agencji. Dla
zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu
określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są
stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Agencji. Na podstawie plików logów
mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze
podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby
odwiedzające serwis.

Mechanizm cookies na stronach internetowych RARS
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach
RARS nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od
użytkowników.
W serwisie rars.gov.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie w celu
zapewnienia możliwości logowania do strony przez administratora. Plik Cookie jest tworzony
w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu
pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się
ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli
jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest
odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu rars.gov.pl
powoduje usunięcie utworzonego pliku.
Odnośniki do innych stron
Serwis Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zawiera odnośniki do innych stron WWW.
Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na
tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności
tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Rządowej
Agencji Rezerw Strategicznych.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.

