
Informacje o przetwarzaniu danych zgodnie z rozporządzeniem 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 (RODO) 

 
Niniejsza instrukcja opisuje sposób przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z 
witryn internetowych DUH, możliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz 
sposoby kontaktowania się z nami. 
 
 
I. Jednostka odpowiedzialna/osoba kontaktowa 
 
Osobą odpowiedzialną za wdrożenie RODO jest:  
German Environmental Aid e.V.  
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell, Niemcy 
Zarząd: prof. dr. Harald Kächele, Burkhard Jäkel, Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler 
Dyrektorzy zarządzający: Jürgen Resch i Sascha Müller-Kraenner 
Rejestr stowarzyszeń: Amtsgericht Hannover, VR Nr.: 202112 
 
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych lub ogólnie 
ochrony danych, prosimy o kontakt z naszym kierownikiem ds. ochrony danych bezpośrednio na 
adres podany w stopce redakcyjnej lub poprzez adres: datenschutz@duh.de 
 
We wszystkich innych sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt z naszym 
inspektorem ds. ochrony danych osobowych pod adresem podanym w stopce redakcyjnej lub pod 
następującym adresem e-mail: datenschutzbeauftragter@duh.de 
 
 
 
II. Prawa, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych 
 
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 
 
- Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (Art. 15 RODO) 
 
- Prawo do sprostowania danych (Art. 16 RODO) 
 
- Prawo do usunięcia danych (Art. 17 RODO) 
 
- Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO) 
 
- Prawo do przenoszenia danych  (Art. 20 RODO). 
 
W każdej chwili, bez podawania przyczyn, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych 
osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie 
jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
 
Ponadto przysługuje Państwu – jako osobie, której dane dotyczą – ogólne prawo do sprzeciwu (por. 
art. 21 ust. 1 RODO). W tym przypadku sprzeciw wobec przetwarzania danych musi być uzasadniony. 
Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, można ją w każdej chwili odwołać ze 
skutkiem na przyszłość.  
 
Najprostszym sposobem na skorzystanie z praw osób, których dane dotyczą, jest kontakt pod 
adresem podanym w nocie prawnej. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do 
właściwego dla Państwa organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 



III. Przetwarzanie danych osobowych 
 
Mogą Państwo również korzystać z witryny internetowej DUH bez podawania danych osobowych. 

Jeśli chcą Państwo przekazać darowiznę, skontaktować się z nami lub skorzystać z naszych usług 

informacyjnych, zostaną Państwo poproszeni o podanie danych wymaganych przy przetwarzaniu. 

Przykładowo, możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych, które 

są istotne dla danego sposobu użytkowania. Informacje, które są obowiązkowe, w każdym przypadku 

zaznaczono z osobna. Państwa dane są przekazywane do nas za pośrednictwem połączenia 

zabezpieczonego protokołem SSL i przechowywane na specjalnie chronionych serwerach w 

Niemczech. Dostęp do nich jest możliwy tylko dla kilku specjalnie upoważnionych osób, które są 

odpowiedzialne za techniczną lub handlową obsługę tych serwerów lub którym powierzono 

wewnętrzne procesy robocze. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie prawa ochrony danych i są 

zobowiązane do zachowania tajemnicy danych. W żadnym wypadku Państwa dane osobowe nie 

będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody. Przy wprowadzaniu danych osobowych 

zostaną Państwo poinformowani o sposobie ich wykorzystania i będą musieli Państwo wyrazić zgodę 

na ich wykorzystanie. 
 
Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że transmisja danych za pomocą Internetu (np. 
komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. 
Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Dlatego również 
Państwo są odpowiedzialni za ochronę swoich danych przed nadużyciami poprzez szyfrowanie lub 
w inny możliwy sposób. 
 
W dalszej części chcielibyśmy przedstawić Państwu, w jaki sposób zapewniamy ochronę danych 
osobowych podczas dostępu do naszej strony internetowej oraz jakie rodzaje danych osobowych 
przetwarzamy, w jakich celach oraz w jakim zakresie. 
 
 

Przetwarzanie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej – pliki dziennika 
 
Podczas korzystania z naszej strony internetowej automatycznie zbierane są informacje o 

charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują np. typ przeglądarki 

internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i tym 

podobne. Adres IP jest również przekazywany i wykorzystywany w celu świadczenia usługi, o którą 

Państwo wystąpili. Informacje te są technicznie niezbędne do prawidłowego dostarczania treści 

żądanych przez Państwa na stronach internetowych i są obowiązkowe podczas korzystania z 

Internetu. 
 
Dane dziennika zostaną przez nas usunięte w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu procesu 
użytkowania. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 
Zgodnie z naszymi zasadami bezpieczeństwa informatycznego przechowujemy wygenerowane w 
tym okresie pliki dziennika w celu rozpoznania i analizy ewentualnych ataków na naszą stronę 
internetową. 
 

Przetwarzanie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej – zapytania 
 

 
W przypadku przesłania nam przez Państwa zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane będą gromadzone w celu 
przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje te przechowujemy w 
celach weryfikacyjnych przez okres do dwóch lat. Podstawą prawną do przetwarzania danych 
jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 


