POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.PRACOWNIEORANGE.PL
1. Informacje ogólne.
1. Operatorem Serwisu jest Fundacja Orange.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.
"ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
Fundacji Orange.
2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu rejestracji użytkownika.
3. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. „Cookies"
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach wskazanych w kolumnie 3 tabeli
zamieszczonej w pkt 6.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub
do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pozostawiane są poniższe pliki
cookies.
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przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w
serwisie.
__utmc

Sesyjne

Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do
ustalenia nowych odwiedzających.
Ten plik cookie utworzony przez Google Analytics służy do
przetwarzania zapytań użytkowników oraz generowania danych
statystycznych dotyczących ruchu w witrynie.

__utmt

__atuvc

Stałe

Te własne pliki cookie są tworzone i odczytywane przez stronę
udostępniania społecznościowego AddThis, aby użytkownik,
który udostępnił stronę i powrócił do niej jeszcze przed
aktualizacją liczby udostępnień w pamięci podręcznej, mógł
zobaczyć zaktualizowaną liczbę udostępnień. Żadne dane
pochodzące z tych plików cookie nie są przesyłane z powrotem
do AddThis.

__atuvs

Stałe

Ten plik cookie AddThis widget jest związany z mediami
społecznymi, które znajdują się na stronach internetowych, aby
umożliwić odwiedzającym udostępnianie treści.

__utma

Stałe

Ten plik cookie utworzony przez Google Analytics służy do
rozróżniania użytkowników i sesji oraz generowania danych
statystycznych dotyczących ruchu w witrynie.

__utmz

Stałe

Ten plik cookie utworzony przez Google Analytics służy do
identyfikowania źródła ruchu na stronie lub kampanii, w celu
uzyskania informacji o tym, w jaki sposób użytkownik trafił na
stronę.

__utmb

Stałe

Te cookies zbierają informacje o tym jak użytkownicy korzystają
z naszego serwisu. Pozwala nam to na generowanie raportów i
pomaga ulepszyć nasz serwis. Dane zbierane są w formie
anonimowej (liczba odwiedzających, przeglądane strony).

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest
także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
przeglądarki internetowej.
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik
korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji
użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
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10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające
z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
4. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu
w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu
administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi
świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych.
2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.
6. Facebook
1. Na tej stronie zainstalowane są wtyczki sieci społecznej Facebook (1601 S. California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), które zintegrowane są z logo Facebooka oraz
przyciskami Like (Lubię to) lub Share (Udostępnij).
2. Informacje w zakresie ochrony prywatności związane z korzystaniem z wtyczki
Facebook.com dostępne są w zasadach prywatności serwisu Facebook pod
adresem: http://www.facebook.com/about/privacy/.
3. Wtyczka jest częścią Facebooka i wyświetlana tylko na stronie tego serwisu.
Jakakolwiek interakcja poprzez wtyczkę jest interakcją na facebook.com, a nie na
stronie internetowej Fundacji Orange. Fundacja Orange nie ma wpływu na zawartość
wtyczki.
7. Google Analytics
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1. Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli
plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia
witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje
generowane przez „cookies” na temat korzystania z witryny przez użytkownika
(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane
przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
2. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez
użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów
witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach
internetowych i korzystaniem z internetu. Firma Google może również przekazywać te
informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie
przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje
w imieniu Google.
3. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi
w jej posiadaniu. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża
zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach
określonych powyżej.
8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Użytkownik może zrezygnować z „cookies” wybierając odpowiednie
ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku
korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
2. W celu zarządzania ustawieniami „cookies” wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry
9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem
Serwisu jest Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al.
Jerozolimskich 160. Dane osobowe podane podczas rejestracji oraz późniejszej
edycji konta w Serwisie będą przetwarzane w celu świadczenia usługi na warunkach
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opisanych w regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji ww. celu. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail,
wizerunku (jeżeli użytkownik dodał swoje zdjęcie w Serwisie), numeru telefonu (jeżeli
użytkownik dodał swój nr telefonu w Serwisie), pełnionej funkcji, oznaczenia
pracowni, ilości zdobytych przez Użytkownika punktów i medali oraz informacji
zawartych z zakładce „o mnie” zostaną opublikowane w Serwisie i będą powszechnie
dostępne.
2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z możliwości rejestrowania się
w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook Fundacja Orange
otrzymuje z tego serwisu adres e-mail Użytkownika.
3. W przypadku użycia przycisku Like (Lubię to), zintegrowanego ze wtyczką sieci
społecznej Facebook, dane osobowe Użytkownika zostaną pozyskane przez
Fundację Orange z portalu Facebook i będą przetwarzane w celu prowadzenia strony
fanpage w portalu Facebook oraz w celu przekazywania tą drogą informacji na temat
działalności Fundacji Orange. Dane te nie będą udostępniane, z wyjątkiem
podmiotów uprawnionych do tego podstawie przepisów prawa.
4. Fundacja Orange traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych
Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była
chroniona. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za
pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).
5. Fundacja Orange w pisemnych umowach powierzyła przetwarzanie danych
osobowych:
- Fundacji Gerere, z siedzibą w Podolszynie przy ul. Dolnej 4, 05-506 Lesznowola, w
zakresie niezbędnym dla realizacji przez ten podmiot działań wskazanych w
porozumieniu z Fundacją Orange (w tym administrowania Serwisem),
- Adminotaur Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-591) przy ul. Pięknej 30,
w zakresie niezbędnym do realizacji przez ten podmiot zdań zleconych na podstawie
umowy o świadczenie usług informatycznych (w tym hostingu).
6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
10. Dane kontaktowe.
1. Kontakt
z
Fundacją
Orange
jest
możliwy
poprzez
adres
e-mail:
fundacja@orange.com lub adres korespondencyjny Fundacja Orange, Al.
Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
2. Fundacja Orange wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można
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skontaktować się poprzez e-mail: dpofundacja@orange.com w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania danych osobowych.”
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