W tym dokumencie (dalej jako: „Polityka Prywatności”) tłumaczymy jak, dlaczego oraz kiedy
Fundacja Optimum Pareto z siedzibą w Krakowie (dalej jako „FOP”) przetwarza moje dane
osobowe.
Informacje Ogólne
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Twoje dane osobowe są gromadzone oraz
przechowywane przez FOP zgodnie z przepisami rozporządzenia 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
(RODO).
Przetwarzane Dane Osobowe
Jedyną Twoją daną osobową jaką możemy przetwarzać, jest Twój adres email. Będziemy to
robili w celu wysłania Ci naszego newslettera lub w celu poinformowania Cię o umieszczeniu
sporządzonego i wprowadzonego przez Ciebie argumentu w grafie argumentów. W obu
przypadkach to Ty podajesz nam swój adres email oraz wyrażasz zgodę na jego
przetwarzanie i to ona jest prawną podstawą jego przetwarzania.
Twoim adresem mailowym nie będziemy się z nikim dzielić.
Newsletter
Przesyłany Ci newsletter jest formą marketingu bezpośredniego Fundacji Optimum Pareto, a
jego zawartość powinna być rozumiana jako informacje handlowe Fundacji Optimum Pareto
z siedzibą w Krakowie, ul. Celna 6/9, 30-507, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
Twoje prawa
Twój adres mailowy będzie przetwarzany tak długo, jak długo wysyłany Ci będzie newsletter
(możesz z niego zrezygnować kiedykolwiek!) lub do momentu wysłania Ci informacji o
dodaniu argumentu do naszego grafu.
Zawsze możesz otrzymać dostęp do Twoich danych, poprawić swoje dane lub zażądać
wykasowania ich, ograniczyć zakres swoich danych, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich
danych. Poza tym zawsze możesz złożyć skargę do organu nadzorczego w związku z
przetwarzaniem przez nas swoich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Administrator Twoich danych
Aby skontaktować się z FOP w celu przekazania nam jakichkolwiek sugestii lub zapytań
dotyczących naszych praktyk w zakresie zachowania prywatności, możesz to zrobić
wysyłając wiadomość e-mail do rodo@optimumpareto.com
Administratorem Twoich danych jest Fundacja Optimum Pareto z siedzibą w Krakowie, przy
ulicy Celna 6/9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510105, o numerze REGON: 123119600,
NIP: 6783150858

