
 

 

Polityka prywatności 

Caritas Polska z siedzibą na ulicy Okopowa 55, 01-043 Warszawa, jest właścicielem serwisu interne-

towego pod nazwą www.caritas.pl  oraz administratorem bazy danych. 

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 

101 poz. 926, ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. 2002 Nr 144 poz. 1204) informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celach statutowych 

oraz marketingowych Caritas Polska. 

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane i udostępniane przez Administratora odbiorcom danych w 

celu zarządzania Serwisem, zapewnienia sprawnego funkcjonowania, rejestracji konta, dokonywania 

płatności on-line, prowadzenia statystyk i dokonywania zgłoszeń on-line w inicjatywach organizowa-

nych przez Caritas Polska. Dane osobowe Użytkownika, po uzyskaniu jego zgody, mogą być prze-

twarzane przez Administratora również w celach marketingowych. Dane osobowe Użytkownika nie 

będą przetwarzane oraz przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne. 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu możliwość wglądu do treści 

Państwa danych, aktualizowania,  poprawiania ich oraz możliwość całkowitego ich usunięcia. Mogą 

również Państwo składać reklamację w formie pisemnej, listem poleconym na adres Caritas Polska 

ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa. Aby reklamacja była rozpatrzona powinna zawierać imię, nazwi-

sko, adres oraz treść i podstawę do złożenia reklamacji. 

 

Dane Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika Serwisu, 

ale Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia, niektórych informacji dotyczących Użytkow-

nika właściwym instytucjom bądź osobom trzecim, które wystąpią o podanie takich informacji w opar-

ciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności proszę skontaktować się z Cari-

tas Polska drogą pocztową Caritas Polska ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa lub elektroniczną (cari-

taspolska@caritas.pl) 

 

W sprawach nieuregulowanych w tej polityce prywatności, znajdują zastosowanie postanowienia Re-

gulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierp-

nia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

http://www.caritas.pl/

