POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Biblioteki dla Ukrainy to inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Celem inicjatywy jest wspieranie bibliotek, które pomagają osobom z Ukrainy
przybyłym do Polski po rosyjskiej agresji stać się częścią lokalnych społeczności.
Strona powstała w ramach Programu Rozwoju Bibliotek oraz Programu Sektor 3.0.
2. Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w
pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie
spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i
wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009 2015 było realizowane w ramach
partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
3. Sektor 3.0 to przedsięwzięcie, które wspiera transformację cyfrową i
wykorzystywanie nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. Program
powstał z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego realizację
powierzono Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
4. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych
osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których
dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych
danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęte zostały odpowiednie,
przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych
osobowych.
5. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących ochrony danych osobowych
zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: frsi@frsi.org.pl.
§ 2. Definicje
1. Administrator – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod
adresem: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, posiadającą numer identyfikacji
podatkowej NIP: 525-242-41-91.
2. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do
optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu.
3. Portal – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem:
https://bibliotekidlaukrainy.org.pl/.
4. Urządzenie – Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
Portalu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone’y.
5. Użytkownik – osoba, na rzecz której zgodnie z Regulamiem i przepisami prawa są
świadczone usługi drogą elektroniczną.

§ 3. Pliki Cookies
1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.
2. W ramach Portalu stosowane są dwa rodzaje Plików Cookies:
a) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Portalu lub wyłączenia
Oprogramowania;
b) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony
w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących
rodzajów Plików Cookies:
a) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach
Portalu,
b) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Portalu;
c) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar
czcionki, wyglądu strony internetowej;
d) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w
celu:
a) dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i
wyświetlenie Portalu na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego
indywidualnych preferencji;
b) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez
Użytkownika, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu
i hasła, a produkty raz dodane do koszyka zostają zapamiętane.
5. Stosowane na stronie internetowej Portalu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń
Użytkowników korzystających z tej strony.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Administratora nie są w żaden sposób przez
niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności
oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
2. Pytania i wątpliwości co do treści Polityki Prywatności można zgłaszać poprzez
wiadomość e-mail wysłaną na adres: frsi@frsi.org.pl.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o wszelkich
zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym
wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.

