
Polityka prywatności Inicjatywy Moratorium dla drzew w lasach ochronnych 
Poznania 

Polityka prywatności Inicjatywy Moratorium dla drzew w lasach ochronnych Poznania 
opisuje sposób, w jaki zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób, które angażują się w 
nasze działania i kampanie. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. 
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. 
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
Pozostajemy też do Twojej dyspozycji, jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące 
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Zachęcamy Cię do zaglądania do 
niniejszej Polityki. O wszelkich istotnych zmianach będziemy informować Cię e-mailowo.  

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Twoich danych jest reprezentant Inicjatywy Moratorium dla drzew w 
lasach ochronnych Poznania Władysław Polcyn (ul. Chotomińska 43a, 61-311 Poznań). 
Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres polcyn69@gmail.com we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich 
danych osobowych, w tym korzystaniem z praw, które przysługują Ci w związku z takim 
przetwarzaniem.  

2 Cele, podstawy prawne i czas przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:  

- w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję e-mail, a także 
wiadomości przesyłane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podstawą 
przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli 
prawnie uzasadniony interes Administratora. Twoje dane przetwarzamy w tym celu do czasu 
udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a następnie przez okres 3 lat;  

- w celu obsługi mediów społecznościowych, w tym wchodzenia w interakcje z 
użytkownikami obserwującymi social media. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym 
celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Twoje 
dane przetwarzamy w tym celu do czasu usunięcia przez nas konta w mediach 
społecznościowych albo usunięcia przez Ciebie konta/komentarza lub innej interakcji;  

- w celu przesyłania do Ciebie newslettera i innych materiałów marketingowych i 
informacyjnych, jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś na to osobną zgodę (np. w sposób dorozumiany 
zapisując się do newslettera). Podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO, czyli Twoja zgoda. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody, nie 
dłużej niż 10 lat;  

- ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania Twoich 
danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes 
Administratora. Dane osobowe w tym celu przetwarzane są do czasu przedawnienia 
roszczeń.  



3. Twoje prawa  

Masz następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 
osobowych:  

1) prawo dostępu do swoich danych, 
2) prawo otrzymania kopii danych osobowych, 
3) prawo do sprostowania danych, 
4) prawo żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), 
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
6) prawo do przenoszenia danych osobowych, 
7) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
8) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwało zawsze i w każdym przypadku. Aby 
skorzystać ze swoich uprawnień wskazanych w punktach 1-7 skontaktuj się z 
Administratorem. Pamiętaj, że w zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na 
podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego 
przed jej wycofaniem. Aby cofnąć zgodę skontaktuj się z Administratorem.  

Dobrowolność podania danych  

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy w stanie 
zrealizować celów, dla których dane są przetwarzane.  

 


