
 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEZ FUNDACJĘ KULTURA LIBERALNA 

 

 
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 
osobowe, jest Fundacja Kultura Liberalna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 15 lok. 9 

(dalej „My” albo „Fundacja”) wydająca czasopismo internetowe „Kultura Liberalna” dostępne 

na stronie www.kulturaliberalna.pl (dalej „Kultura Liberalna”). 
 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich 

danych osobowych? 
 

Napisz do nas na adres mailowy: redakcja@kulturaliberalna.pl  

lub na adres pocztowy: Fundacja Kultura Liberalna, ul. Chmielna 15/9, 00-021 Warszawa. 
 

Skąd mamy Twoje dane? 

 
Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie, w którym zapisałeś się do newslettera „Kultury 

Liberalnej” – przez naszą stronę internetową www.kulturaliberalna.pl lub podczas 

organizowanych przez nas wydarzeń. 

 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez 

Fundację? 

 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ wyraziłeś na to zgodę zapisując się do 

newslettera „Kultury Liberalnej”. Robimy to, aby przekazywać Ci informacje o nowych 

numerach czasopisma, naszych publikacjach oraz wydarzeniach, które organizujemy lub 
współorganizujemy.  

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten 
sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz 

zgody. 

 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

 

Wymagamy podania przez Ciebie adresu e-mail, aby móc świadczyć Ci usługę dostarczania 

newslettera „Kultury Liberalnej”. 
 

Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych? 

 
Gwarantujemy poszanowanie wszystkich Twoich praw, wynikających z ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich 

danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 



 

• (w odniesieniu do żądania sprostowania danych) zauważysz, że Twoje dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne; 

• (w odniesieniu do żądania usunięcia danych) Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, 
dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; 
zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane 
niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług 
drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 

• (w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych) zauważysz, że Twoje dane 
są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres 
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane 
niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał(-a), aby zostały usunięte;  

• (w odniesieniu do żądania przeniesienia danych) przetwarzanie Twoich danych odbywa się 
na podstawie Twojej zgody oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych 
do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych? 

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną 
sytuację, w której się znalazłeś (-aś); 

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są 
profilowane dla tego celu. 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które umożliwiają nam wysyłanie e-maili do 
naszych subskrybentów. Możemy także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym 

walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania. 

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 
 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ponieważ 

Fundacja Kultura Liberalna korzysta z hostingu na serwerach, które mogą się znajdować 
również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w 

sposób wpływający na Twoje prawa? 
 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

poddawane profilowaniu. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych 
lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 


