
POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ  

„POLSKIE ORZEŁKI” 

 

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności aplikacji mobilnej „Polskie orzełki” - gry 

edukacyjnej stworzonej przez Fundację Edukacji Polonijnej z myślą o polskich dzieciach 

przebywających poza granicami kraju (dalej jako: „Aplikacja mobilna”). Gra składa się z pięciu różnych 

kategorii, dzięki którym dzieci utrwalą znajomość polskiego alfabetu, sprawdzą swoją wiedzę na 

temat naszego kraju oraz przyswoją wiadomości objęte polską podstawą programową (edukacja 

wczesnoszkolna). Nad tworzeniem materiału czuwali doświadczeni polscy pedagodzy, którzy wraz z 

Fundacją chcą pomóc rodzicom i ich dzieciom w utrzymywaniu kontaktu z językiem polskim. 

 

Aby zapewnić Państwu przejrzystość co do stosowanych przez nas procesów przetwarzania danych 

osobowych, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania 

tych danych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o uprawnieniach przysługujących 

Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

Informujemy, że zasady i podstawy zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych 

a także zakres Państwa uprawnień związanych z ochroną danych osobowych ustalone zostały zgodnie 

z przepisami rozporządzenia 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 jako: "RODO". 

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie, adres: 

ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem 0000561881. 

 

2. W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować? 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania oraz rozwiążemy 

problemy związane z Aplikacją mobilną. Nasze dane kontaktowe są następujące: 



 

Adres e-mail: sekretariat@polonia.edu.pl 

Numer telefoniczny: +48 12 291 91 45 

Adres biura obsługi Klienta: ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków. 

 

3. Korzystanie z aplikacji a przetwarzanie danych osobowych 

 

Rozpoczynając korzystanie z aplikacji „Polskie orzełki”, Użytkownik wpisuje wybrany przez siebie 

identyfikator w wyświetlającym się polu „Imię”. Jako dostawca Aplikacji mobilnej nie mamy jednak 

dostępu do danych wpisanych w polu „Imię”, jak również do danych dotyczących przebiegu gry oraz 

wyników osiąganych przez Użytkowników. W żaden inny sposób nie zbieramy danych osobowych 

Użytkowników Aplikacji mobilnej oraz danych gromadzonych na ich urządzeniach, w tym danych 

dotyczących aktywności Użytkowników, ich lokalizacji oraz sposobów korzystania z innych aplikacji 

mobilnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. 

 

Przetwarzamy natomiast dane osobowe Użytkowników, którzy korzystając z podanych wyżej danych 

kontaktowych komunikują się z nami w sprawach dotyczących aplikacji, w tym w celu zgłoszenia 

problemów z używaniem aplikacji bądź roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez aplikację. 

Przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, 

takich jak udzielanie informacji o Aplikacji mobilnej osobom zainteresowanym i rozwiązywanie 

problemów związanych z Aplikacją a także możliwość obrony przed roszczeniami; podstawę 

opisanego w tym punkcie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

3.1.  Odbiorcy danych osobowych  

 

Nie przewidujemy udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników 

Aplikacji mobilnej podmiotom trzecim. 

 

Jednakże w przypadku, w którym kontaktują się z nami Państwo używając naszego adresu e-mail, 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące dla nas usługę poczty 

elektronicznej. 

  

3.2.  Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 



Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych Użytkowników Aplikacji mobilnej podmiotom 

z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym. 

 

Jednakże w przypadku, w którym kontaktują się z nami Państwo  używając naszego adresu e-mail, 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące dla nas usługę poczty 

elektronicznej, których siedziba może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Przepisy RODO zezwalają na korzystanie z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe, 

działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w przypadku spełnienia określonych 

kryteriów, takich jak, między innymi, stwierdzenie przez Komisję Europejską w drodze decyzji, 

że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony, jak również zapewnienie, że państwo 

trzecie przestrzegało będzie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez 

Komisję Europejską. W przypadkach, w których korzystamy z usług podmiotów mających siedzibę 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dbamy o to, aby takie przetwarzanie zapewniało 

bezpieczeństwo naszym Klientom oraz spełniało wymogi wynikające z przepisów RODO. 

 

3.3.  Okres przechowywania danych osobowych 

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących okresach: 

 

Zakres danych Okres przetwarzania danych 

Dane kontaktowe podane w przypadku 

komunikowania się w celu uzyskania informacji 

lub rozwiązania problemu dotyczącego Aplikacji 

mobilnej 

Okres trwania korespondencji związanej 

z udzielaniem informacji lub rozwiązywaniem 

problemów dotyczących Aplikacji mobilnej oraz 

okres jednego roku po zakończeniu ww. 

korespondencji 

 

3.4. Dobrowolność podania danych osobowych 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, również w przypadku kontaktowania się z nami w celu 

uzyskania informacji lub rozwiązania problemu dotyczącego Aplikacji mobilnej. 

 

4. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych? 

 



W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: 

 

1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania sprostowania tych danych 

w przypadku, w którym byłyby błędne; 

2) prawo do wniesienia sprzeciwu – mają Państwa prawo w dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, które wykonujemy na podstawie naszego 

prawnie uzasadnionego interesu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; 

w każdych okolicznościach mogą zaś Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa 

danych na potrzeby marketingu bezpośredniego; 

3) prawo żądania usunięcia Państwa danych („prawo do bycia zapomnianym”) w następujących 

przypadkach: 

a) dane przestały być niezbędne do celów, dla realizacji których są przez nas 

przetwarzane, 

b) dane były przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody, która została przez 

Państwo cofnięta, a nie dysponujemy inną podstawą przetwarzania Państwa danych, 

c) złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie 

naszego prawnie uzasadnionego interesu w sytuacji, w której przysługująca nam 

podstawa przetwarzania nie jest nadrzędna wobec Państwa praw, wolności i 

interesów; nie mogą jednak Państwo żądać usunięcia tych danych w przypadku, gdy 

są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, 

e) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

f) dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z ciążącego na nas obowiązku 

prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim, 

g) jesteś osobą poniżej szesnastego roku życia, a Twoje dane przetwarzaliśmy 

na podstawie zgody Twojej lub Twojego przedstawiciela ustawowego; 

chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do: 

a) korzystania przez nas z prawa do swobody wypowiedzi i informacji, 

b) wywiązania się przez nas z ciążącego na nas obowiązku prawnego przewidzianego 

w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim, lub do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym, 

c) celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub 

historycznych albo do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo 



żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego 

przetwarzania, 

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych w następujących przypadkach: 

a) Państwa dane zostały, według Państwa, wpisane nieprawidłowo – ograniczenie 

przetwarzania będzie trwało przez okres pozwalający nam na sprawdzenie 

prawidłowości tych danych, 

b) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak sprzeciwiacie się Państwo ich 

usunięciu z naszej bazy, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania, 

c) dane przestały być nam potrzebne, ale dla Państwa są przydatne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie 

naszego prawnie uzasadnionego interesu – ograniczenie przetwarzania będzie trwało 

przez okres pozwalający nam na stwierdzenie, czy nasze prawnie uzasadnione 

podstawy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu; 

wyjaśniamy, że w okresie ograniczenia przetwarzania Państwa danych możemy je wyłącznie 

przechowywać; inne czynności przetwarzania Państwa danych wymagały będą Państwa 

zgody, chyba że czynności te będą służyły ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, 

ochronie praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ich podjęcie będzie wymagane z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego; 

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku naruszenia przez nas 

przepisów o ochronie danych osobowych podczas ich przetwarzania; 

6) prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe 

dotyczące Państwa, w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w celu 

wykonania umowy oraz gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; mają 

Państwo również prawo żądania przesłania tych danych innemu administratorowi pod 

warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie, jak 

również tego innego podmiotu. 

 

 


