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Polityka Bezpieczeństwa.  

Halo! ATOPIA – lepsze życie z atopowym zapaleniem skóry. 

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważne, dlatego wyznaczyliśmy 

osobę pełniącą funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a także dopełniamy wszystkich 

obowiązków nałożonych na administratorów danych   

Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).  

Nasze systemy informatyczne oraz pomieszczenia w których dane są przetwarzane gwarantują 

Twoim danym pełne bezpieczeństwo. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące 

ochrony Twojej prywatności w formie pytań i odpowiedzi. 

 

 Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom? 

 

Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy informacji osobistych takich jak e-mail, login, etc. innym 

podmiotom. Zbiór danych osobowych dotyczących Użytkowników zostanie zgłoszony do biura 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych. 

 

 Co to są pliki cookies i sygnalizatory WWW oraz jak z nimi postępujemy? 

 

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), celem identyfikacji 

przeglądarki z której korzystasz podczas użytkowania naszej strony. Ciasteczka nie zawierają 

żadnych danych osobowych.  Używamy plików cookies (ciasteczek) do przechowywania informacji, 

takich jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz Serwis. Może to obejmować 

możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat z ekspertem czy pola 

formularzy ankietowych. Dane informatyczne zbierane w czasie Twojej wizyty na stronie mogą być 

użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych 

demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron  
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internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku przy wykorzystaniu 

dostępnych narzędzi typu google analytics. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych 

serwisów linki, ew. reklamy, aby utrzymać naszą stronę.  

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach 

naszych partnerów w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję 

w programach typu Firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookies może 

jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można 

między innymi zalogować się na fora, tworzyć własnych kont i logować się do nich. 

 

 W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe? 

 

Komunikacja między Twoim komputerem, a naszym serwerem w czasie zbierania Twoich danych 

osobowych, jest zaszyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze 

bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. 

 

 Jakie dane mogą być wykorzystywane przez inne podmioty i w jakim celu?   

 

Niektórzy z naszych potencjalnych partnerów (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą 

używać takich technologii, jak pliki cookies czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania 

ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój 

adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz, i w niektórych przypadkach 

informacji o zainstalowaniu dodatku Flash. Informacje nie zawierają danych osobowych. 

 

Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy 

sklepów ze zdrową żywnością w Warszawie serwowane Użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania 

reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych 

produkujących żywność eco Użytkownikowi, który często odwiedza strony z przepisami). 
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 Jakie informacje o Użytkowniku gromadzimy i wykorzystujemy? 

 

Pliki z logami: tak jak większość innych witryn internetowych, zbieramy i wykorzystujemy dane 

zawarte w plikach logów. Informacje te są kolekcjonowane w celach statystycznych i 

demograficznych. Dzięki temu możemy rozwijać nasz serwis w oparciu o rzeczywiste potrzeby 

Użytkowników. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera 

(host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład Orange czy Aster), przeglądarkę, z której 

korzystasz (na przykład Internet Explorer, Safari, Opera lub Mozilla Firefox), czas spędzony na 

stronie, oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. 

 

 Jakie dane zbieramy? 

 

Rejestracja na stronie internetowej: 

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności dostępnych na naszej stronie internetowej 

(newsletter, forum, konto), będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię 

min. o Twój adres email, imię oraz hasło jakiego będziesz używał w serwisie www.haloatopia.pl 

 

Newsletter: 

W czasie rejestracji zapytamy Cię o email i imię, a także opcjonalnie o województwo z którego 

pochodzisz oraz czy masz AZS czy AZS mają Twoje dzieci.  

 

Korespondencja z Fundacją Alabaster: 

Gdy skontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. możemy 

poprosić Cię o przekazanie nam niektórych Twoich danych osobowych, np. imienia, nazwiska, ilości 

dzieci, informacji o chorobie, adresu email, nazwy miejscowości w której mieszkasz etc.  

 

 

 

http://www.haloatopia.pl/
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 W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane? 

 

Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania 

się do naszego systemu i korzystania z jego funkcjonalności.  

Dane zbierane w akcjach ankietowych wykorzystujemy do wewnętrznych analiz związanych  

z działalnością Fundacji Alabaster, które pozwalają nam lepiej planować pracę i alokować zasoby 

finansowe i ludzkie. Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli chcesz skorzystać z newslettera lub forum. 

W przypadku chęci wzięcia udziału w badaniach ankietowych lub zadania pytania ekspertowi także 

wymagamy podania kilku informacji o Tobie. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy 

Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. 

 

 Czy informacje dotyczące mojego schorzenia będą utrzymywane w tajemnicy? 

 

Lekarze odpowiadający na pytania oraz będący autorami treści w serwisie są związani 

przyrzeczeniem lekarskim. Zobowiązuje ich to między innymi do nie nadużywania zaufania  

i dochowania tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego oraz do niesienia pomocy zgodnie  

z najnowszymi osiągnięciami medycyny. 

 

 Jak zachować się w sytuacji, kiedy inna Osoba Korzystająca z serwisu, upubliczniła moje 

dane osobowe bądź w jakikolwiek inny sposób naruszyła moje dobra osobiste? 

 

Wszelkie wypowiedzi niezgodne z regulaminem Serwisu będą przez Właściciela niezwłocznie 

usuwane. W przypadku zaistnienia okoliczności naruszenia dóbr osobistych bądź upublicznienia 

danych osobowych, prosimy osobę pokrzywdzoną takim działaniem o niezwłoczny kontakt  

z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – Rafałem Kalinowskim: 

rafal.kalinowski@fundacja-alabaster.org w tytule dopisując “Administracja Bezpieczeństwa 

Informacji” 

 

 

mailto:rafal.kalinowski@fundacja-alabaster.org
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 Jakie prawa przysługują Użytkownikom, którzy udostępnili Serwisowi swoje dane 

osobowe? 

 

To Użytkownicy decydują o tym, czy udostępnione przez nich informacje, w myśl ustawy  

o ochronie danych osobowych, będą traktowane jako dane osobowe. Dla przykładu: 

zarejestrowanie się pod mailem o strukturze imię.nazwisko@nazwa_zakładu_pracy może zostać 

uznane za dane identyfikujące osobę fizyczną. Podobnie w przypadku ujawnienia w pytaniu 

zadawanym lekarzowi bądź w komentarzu szczegółowych informacji o Użytkowniku, takich jak np. 

dokładny adres zamieszkania czy numer telefonu.  

 

Każdej osobie, która udostępniła swoje dane osobowe przysługuje prawo do kontroli 

przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a w szczególności prawo 

do: 

 uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora 

danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy 

 uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim 

zbiorze 

 uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania  

w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych 

 uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że 

administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy 

państwowej, służbowej lub zawodowej 

 uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji  

o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane 

 uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, art. 26A ust. 2 

 żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub 

stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 

nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane 

 wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej 

szczególną sytuację 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 

23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach 
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 marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi 

danych 

 wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia 

sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 

 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą 

zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały 

tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 15 lipca 2012 roku 

Zespół Fundacja Alabaster, właściciela serwisu www.haloatopia.pl 

http://www.haloatopia.pl/

