PRIVACY POLICY
The Foundation of Swing Culture, Music and Dance

1. General provisions
1.1. This privacy policy sets out the nature, purpose and scope of the personal data collected by
the Foundation of Swing Culture, Music and Dance through various communication channels, as
well as how they are being processed.
1.1. Dhe administrator of personal information collected through websites, email, forms, surveys
or other channels of communication is the Foundation of Swing Culture, Music and Dance based in
Wieliczka, Nowy Świat street 6, TAX#: 6832095681, Regon: 367647763, KRS: 0000684097,
hereinafter referred to as "Administrator" or "Foundation".
1.2. The Administrator collects data only for legitimate purposes and processes them in
accordance with the law.
1.3. User data is processed with due regard to the rules laid down by GDPR, IE. The regulation of
the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of April 27, on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and
the repeal of Directive 95/46/EC (the General data protection regulation, as the "GDPR"), as well as
provided for in the personal data protection act, the implementing acts to this Act and the Act on
the provision of electronic services of 18 July 2002 (Journal of laws of 2002, no. 144, item. 1204
with amendments).
1.4. In order to meet the statutory requirements, the Administrator selects and applies appropriate
technical and organizational measures to ensure the protection of the processed data and protects
the data against their unauthorized usage, as well as against their processing in violation of
applicable laws.

2. Purpose and scope of data collection
2.1. Entrusted by the user contact information are processed to the extent necessary in order to
contact and answers to questions, for information purposes (sending newsletters) and to the
provision of services by the Foundation (an organization of events artistic works, workshops and
events).
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2.2. Providing all data is completely voluntary. Each time, the purpose, scope and the recipients of
the data processed by the administrator of the consent of the user or the law.
2.3. Data is collected only in the appropriate and necessary extent in relation to the purposes for
which they are processed.

3. The legal basis
3.1. The basis for processing by the administrator of personal data collected during the registration
process for events is art. 6 paragraph 1. a of the GDPR. explicit user consent for the processing of
such data, in order to register for an event. This consent is confirmed by your acceptance of the
terms and conditions and privacy policy.
3.2. The basis for processing the email address by the administrator to send newsletters, is art. 6
paragraph 1. a of the GDPR i.e. explicit user consent provided through proper functionality on the
website (newsletter form).
3.3. The basis for processing by the Administrator of the data sent through the contact form in
order to answer the question, to provide information on topics related to the activities of the
Foundation or solve problems technical functioning of the websites of the Foundation, is article 6,
paragraph 1.f of the GDPR i.e. processing is necessary for the purposes of deriving from the
legitimate interests pursued by the Administrator.
3.4. Data processed for the purpose of sending newsletters and other information will be
processed until withdrawal of the appropriate consents.
3.5. Data processed for the purposes of the implementation of artistic events will be processed
until the end of these events, and then will be archived.
3.6. Data sent via the contact form will be processed during the pursuit of the contact, and then
archived.

4. Types of data collected
- Cookies (Cookies)
Foundation of culture, music and Dance Swing automatically collects the data contained in the
cookies when you use the websites. Detailed information about the possibilities and ways of
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handling cookies are available in the settings of your browser software. It is possible to disable
cookies, however, the website or its individual features may not work correctly.
-Mailing lists
Subscribe to free electronic newsletters, belonging to the Foundation requires in the appropriate
form, your email address and name and/or surname. The resulting data is added to the mailing list.
The Foundation reserves the right to send free newsletters to persons that have agreed to receive
our newsletter and have agreed to the privacy policy of the Foundation.
Newsletter subscribers may at any time opt out of receiving mailings.
-Data sent by the registration forms on artistic events carried out by the Foundation.
In the case of artistic events that require registration (workshops, training, etc.) Please registrants
to provide personal information. In this case, the provision of data is voluntary, but necessary to
register to the event. Registration for the event is only available for those who accept the terms
and conditions and privacy policy. In this case, we collect the following data: first name, last name,
address, telephone number, email address.
- Data sent through the contact forms
The data of the persons with whom the Foundation contacts via email are processed on the basis
of a legitimate interest, in order to mail handling purposes arising from the content of
communications or in order to contact you in the future. This information may include your name,
address, e-mail address, phone number and any other information contained in the body of the
message. The provision of this data is voluntary.
-Data survey respondents
Polls are only an anonymous expression of opinion by the participants in the artistic events carried
out by the Foundation. In surveys, the Foundation will never ask you for personal data, but if the
person completing the survey voluntarily provide such information, they will be deleted.

5. Users’ rights in the field of personal data
5.1. To any person whose personal data are included in the database of the Foundation shall have
the following rights:
-access to the data,
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-correction of data
-deletion of data,
-the limitation of data processing,
-the right to oppose the processing of data,
-the right to complain to the supervisory authority.
5.2. the user has the right at any time to remove or correct their personal data by contacting us at
the address info@swing-fundacja.pl
5.3. After the consent to the processing of personal data is withdrawn, the data will not be used
anymore for these purposes.

6. Changes to this privacy policy
Changes to this privacy policy will be made only in order to raise standards of protection of privacy
policy or policies to the requirements of the law. Every time Users will be notified of the change
through the websites of the Foundation.

7. Additional information
Questions and submissions of any irregularities, remarks, requests in the field of the Foundation's
privacy policy should be sent to the address info@swing-fundacja.pl. We ensure that each
submission will be reviewed by us and we will answer to your request at your e-mail address.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Fundacji Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych

1. Postanowienia Ogólne
1.1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj, cel i zakres danych osobowych zbieranych

przez Fundację Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych za pośrednictwem różnych kanałów
komunikacji, a także sposób ich przetwarzania.
1.1.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych,
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poczty elektronicznej, formularzy ankiet lub innych kanałów komunikacji jest Fundacja Kultury,
Muzyki i Tańców Swingowych z siedzibą w Wieliczce, ul. Nowy Świat 6, NIP: 6832095681, Regon:
367647763, KRS: 0000684097, zwana dalej „Administratorem” lub „Fundacją”.
1.2.

Administrator zbiera dane wyłącznie dla zgodnych z prawem celów i przetwarza je zgodnie z

przepisami prawa.
1.3.

Dane użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn.

Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie
danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
1.4.

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Cel i zakres zbierania danych
2.1. Powierzane przez użytkownika dane kontaktowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym w
celu kontaktowym i odpowiedzi na zadawane pytania, w celach informacyjnych (wysyłanie
newsletterów) oraz w celu świadczenia usług przez Fundację (organizacja wydarzeń artystycznych,
warsztatów i imprez).
2.2.

Podanie wszystkich danych jest całkowicie dobrowolne. Każdorazowo cel, zakres oraz

odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika lub
przepisów prawa.
2.3.

Dane są zbierane jedynie w odpowiednim, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku

do celów, w jakich są przetwarzane.

3. Podstawa prawna
3.1.

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w procesie

rejestracji na wydarzenia artystyczne jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda użytkownika na
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przetwarzanie tych danych, udzielana w celu rejestracji na wydarzenie artystyczne. Wspomniana
zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
3.2.

Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail w celu przesyłania

użytkownikowi na wskazany adres e-mail newsletterów, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna
zgoda użytkownika udzielana za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności na stronie
internetowej (formularz zapisu na newsletter).
3.2.

Podstawą przetwarzania przez Administratora danych przesłanych za pośrednictwem

formularza kontaktowego w celu odpowiedzi na zadane pytanie, udzielenia informacji na tematy
związane z działalnością Fundacji lub rozwiązania problemów technicznych związanych z
funkcjonowaniem stron internetowych Fundacji, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora.
3.3.

Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania newsletterów i innych informacji będą

przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
3.4.

Dane przetwarzane na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych będą przetwarzane do

momentu zakończenia tych wydarzeń, a następnie zostaną zarchiwizowane.
3.5.

Dane przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane w okresie

prowadzenia kontaktu, a następnie archiwizowane.

4. Rodzaje zbieranych danych
- Cookies (Ciasteczka)
Fundacja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych zbiera automatycznie dane zawarte w plikach
cookies podczas korzystania ze stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Możliwe
jest wyłączenie obsługi plików cookies jednak wówczas strona lub jej poszczególne funkcjonalności
mogą nie działać poprawnie.
- Listy mailingowe
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do Fundacji wymaga
podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz imienia i/lub nazwiska. Uzyskane
w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.
Fundacja zastrzega sobie prawo do wysyłania bezpłatnych newsletterów osobom, których dane
kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera i zgodziły się z Polityką
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Prywatności Fundacji.
Subskrybenci newslettera w dowolnym momencie mogą zrezygnować z otrzymywania mailingów.
- Dane wysyłane przez formularze rejestracji na wydarzenia artystyczne realizowane przez
Fundację.
W przypadku wydarzeń artystycznych wymagających rejestracji (warsztaty, szkolenia itp.) prosimy
osoby rejestrujące się o podanie danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Rejestracja na wydarzenie
możliwa jest wyłącznie w przypadku osób, które zaakceptują regulamin wydarzenia oraz politykę
prywatności. W takim przypadku zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer
telefonu, adres e-mail.
- Dane przesyłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych
Dane osób, z którymi Fundacja kontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej są
przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach
wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą
obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje
zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne.
- Dane osób wypełniających ankiety
Ankiety służą wyłącznie anonimowemu wyrażaniu opinii przez uczestników wydarzeń artystycznych
realizowanych przez Fundację. W ankietach Fundacja nigdy nie prosi o podawanie danych
osobowych, jednak jeśli osoba wypełniająca ankietę dobrowolnie poda takie dane, zostaną one
usunięte.

5. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
5.1.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w bazie danych Fundacji przysługują

następujące prawa:
- dostępu do danych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
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- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.2.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia lub korekty swoich danych osobowych

poprzez kontakt mailowy na adres info@swing-fundacja.pl
5.3.

Po odwołaniu zgody na przetwarzanie, dane osobowe użytkownika nie będą więcej

używane do tych celów.

6. Zmiany Polityki Prywatności
Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony
polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownicy
zostaną poinformowani o zmianie za pośrednictwem stron internetowych Fundacji.

7. Dodatkowe informacje
Pytania oraz zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie Polityki Prywatności
Fundacji prosimy dokonywać na adres info@swing-fundacja.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie
będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty
elektronicznej.
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