
Wprowadzenie 
Biorąc udział w naszych akcjach przyłączasz się do ruchu osób, którym prawa społeczności             
LGBTQIAP nie są obojętne, a także zgadzasz się, aby Stowarzyszenie Kampania Przeciw            
Homofobii (dalej “Stowarzyszenie” lub “KPH”) z siedzibą w Warszawie, adres ul. Solec 30a,             
00-403 Warszawa KRS 00001111209, zostało administratorem Twoich danych osobowych. 
 
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Jeżeli nie zgadzasz się na ich              
udostępnienie, nie będziemy mogli zarejestrować Twoich działań na naszej stronie.          
Przetwarzamy je na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE          
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016).  
 
Dlaczego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane? 
Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, by umożliwić Ci otrzymywanie informacji           
o społeczności LGBTQIAP i działalności KPH oraz dać możliwość zaangażowania się w nią. 
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy, by móc realizować działania w interesie publicznym           
oraz uzasadnionym interesie KPH polegającym na realizacji naszych celów statutowych          
(zobacz nasz statut na stronie KPH      
https://kph.org.pl/o-kph/misja-i-wizja-dokumenty/kph_statut_2018) oraz konieczności   
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania wyżej wymienionych zadań,           
pod warunkiem, że wyrazisz jednoznaczną zgodę na ich przetwarzanie. Zapewniamy, że           
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji           
celów, do których zostały przekazane. 
 
Jakie dane gromadzimy? 
Gromadzimy jedynie niezbędne dane. Informacje te można w każdej chwili zaktualizować. 
Dane możesz udostępnić: 
➢ osobiście lub przez telefon, 
➢ podczas rejestracji przez formularz kontaktowy KPH 
➢ podczas rejestracji na stronach naszych akcji 

 
Jeżeli wyrazisz zgodę, możemy prosić Cię  o udostępnienie następujących informacji: 
➢ imię (i nazwisko) 
➢ dane kontaktowe (np. adres e-mail, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, numer          

telefonu, kraj - w przypadku osób zamieszkałych poza granicami Polski) 
➢ preferencje dotyczące komunikacji z nami - to jakie informacje chcesz od nas            

otrzymywać, zainteresowania obszarami tematycznymi, o których chcesz dowiedzieć        
się więcej 

 
Celem przetwarzania powyższych danych jest prowadzenie platformy Engaging Networks         
służącej do zarządzania danymi osobowymi przez KPH. By móc wysyłać informacje zgodne            
z Twoimi preferencjami i zainteresowaniami - po zgromadzeniu i przetworzeniu powyższych           
danych - zostaną one poddane profilowaniu. KPH monitoruje wskaźniki ilości otwarć i kliknięć             

https://kph.org.pl/o-kph/misja-i-wizja-dokumenty/kph_statut_2018


wysyłanych wiadomości e-mail - informacje te służą nam do celów statystycznych i            
sprawozdawczych. 
 
Kto jest odbiorcą danych osobowych? 
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Twoje dane osobowe będą dostawcy usług            
informatycznych. KPH nie udostępnia danych zgromadzonych za pośrednictwem kampanii         
prowadzonych na jej stronach, chyba że działania podjęte przez Ciebie w kampanii tego             
wymagają. Kiedy zbieramy podpisy pod petycją, dostarczymy jej adresatowi listę imion, nazwisk i             
kodów pocztowych podpisanych osób. Jeżeli weźmiesz udział w akcji, która polega na wysyłaniu             
e-maili do wybranej osoby, na przykład konkretnego parlamentarzysty, wtedy ta osoba otrzyma            
wiadomość z Twoim imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail. KPH może przekazać Twoje dane             
osobowe także podmiotom realizującym zadania publiczne (w zakresie wykonywania przez nie           
tych zadań), w tych sytuacjach, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa. Twoje              
dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do krajów, które            
nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony danych, jednak w takim przypadku zostaną           
zapewnione odpowiednie zabezpieczenia ochrony Twoich danych osobowych w postaci         
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Możesz uzyskać          
kopię tych zabezpieczeń poprzez skontaktowanie się bezpośrednio z KPH na adres podany            
poniżej. 
 
Jak długo przechowywane są dane? 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będą na to pozwalały odpowiednie             
przepisy prawa, w szczególności w zakresie przedawnienia roszczeń. Przy ustaleniu okresu           
przetwarzania danych KPH będzie brało także pod uwagę oczekiwania właściwego organu ds.            
ochrony danych osobowych. 
 
Jakie prawa zarządzania Twoimi danymi Ci przysługują? 
Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do: 

➢ wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie bez           
uszczerbku dla przetwarzania Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody; 

➢ dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
➢ sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
➢ ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
➢ otrzymania i przeniesienia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych do innego          

administratora danych; 
➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych            

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
Z kim skontaktować się w sprawie zarządzania Twoimi danymi? 
Zależy nam na tym byś czuł_a się bezpiecznie, zawsze możesz skontaktować się z KPH w celu                
realizacji przysługujących Ci praw, w tym wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych            
osobowych, oraz w jakichkolwiek innych sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych.           
Wystarczy napisać do Kampanii Przeciw Homofobii na info@kph.org.pl. 
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