
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu wyjaśnienia, co robimy 
z Twoimi danymi osobowymi, jak je przetwarzamy, jakie zasady bezpieczeństwa danych (i 
innych treści, plików „cookies”) stosujemy.  

I. Kto jest Administratorem Twoich danych? 

Twoimi danymi administruje: 

1) Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe, zwane dalej AFS Polska, 
adres: Piekary 2, 32-060 Liszki, Polska, poland@afs.org, +48 122806287 oraz 

2) AFS Intercultural Programs (zwana dalej AFS IP), info@afs.org, +1.212.807.8686; 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w AFS IP jest  Maria Grazia Brizi;  
zwana dalej Administratorem, AFS. 

II. Jakie są zasady współadministrowania Twoimi danymi? 

1. W ramach umowy o współadministrowanie, uzgodniliśmy zakresy swojej 
odpowiedzialności co do wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w 
szczególności uzgodniliśmy, że: 

1) odpowiedzialnym za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego jest AFS 
Polska, 

2) odpowiedzialnym wobec Ciebie za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw jest 
AFS Polska. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również 
wobec każdego z Administratorów. W takim przypadku Twoje żądanie zostanie 
przekazane temu Współadministratorowi, który zgodnie z ustaleniami powyżej - 
zrealizuje Twoje żądanie. 

3) W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych, w tym treści uzgodnień 
między Współadministratorami możesz kontaktować się pod adres e-mail 
politykaprywatnosci@afs.org. 

4) Postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się 
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, w tym co do treści 
uzgodnień między Współadministratorami pod emailem: politykaprywatnosci@afs.org. 

5) Wiodącym organem nadzorczym jest organ nadzorczy w Polsce 
 

III. Ogólne zasady przetwarzania Twoich danych osobowych  
 

1. Przykładowe kategorie danych, które są lub będą przetwarzane: 
1) DANE UCZESTNIKÓW PROGRAMÓW AFS:  uczestnik: imiona, nazwiska, płeć, data 

urodzenia, pochodzenie, źródło wiedzy o AFS, zaangażowanie w działalność AFS, 
obywatelstwo, kraj zamieszkania, adres zamieszkania, numery telefonu, adres 
mailowy, wyznanie; rodzina: sytuacja rodzinna, imiona i nazwiska, numery telefonów, 
adresy mailowe, adresy zamieszkania rodziców; imiona i nazwiska, daty urodzenia 
rodzeństwa; informacje czy rodzina brała wcześniej udział w programie AFS, czy 
kandydat ma rodzinę lub bliskich znajomych mieszkających za granicą, czy wyjeżdżał 
za granicę; edukacja: nazwa, adres, telefon, email szkoły, aktualna klasa, znane języki 
obce + zaświadczenie podpisywane przez dyrekcję szkoły, zawierające: dane szkoły, 
średnia ocen, znane języki obce, czy kandydat powtarzał rok lub semestr, czy 
opuszczał zajęcia więcej niż 2 miesiące, oceny końcowe z ostatnich 3 lat nauki, opinia 
wychowawcy, podpis i pieczęć dyrekcji; zdrowie: czy palisz, dieta + zaświadczenie 
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podpisywane przez lekarza rodzinnego, zawierające: wzrost, waga, ciśnienie, puls, 
oddech, grupa krwi, czy zostały zaobserwowane zmiany w ostatnich 6 miesiącach, 
choroby/stany zdrowotne/alergie (opcje do zaznaczenia – w przypadku zaznaczenia 
opcji Yes należy podać szczegóły, np. przyjmowane leki, opis objawów, daty), czy 
kandydat był hospitalizowany, czy kandydat kiedykolwiek korzystał z konsultacji 
neurologa, psychologa lub jakiegokolwiek innego specjalisty z powodu zaburzeń 
nerwowych, emocjonalnych lub żywieniowych (jeśli tak, potrzebne są zaświadczenia 
od psychologa, psychiatry lub innego lekarza specjalisty), czy kandydat nosi 
okulary/soczewki, kiedy miała miejsce ostatnia wizyta u dentysty, czy nosi aparat na 
zęby, przebyte szczepienia (opcje do zaznaczenia + należy podać dzienne daty); 
zdjęcia: kandydata, z rodziną lub znajomymi; dokument tożsamości: skan paszportu 
lub dowodu osobistego; kontakt w sytuacjach awaryjnych: imię i nazwisko, telefon, 
adres mailowy; 

2) DANE RODZIN GOSZCZĄCYCH:  imiona, nazwiska, daty urodzenia, płeć, kraj 
urodzenia wszystkich członków rodziny, adres zamieszkania; Numery telefonów, 
adresy mailowe, zawody, miejsce zatrudnienia rodziców; preferencje dotyczące 
goszczonego uczestnika programu; języki obce znane przez rodzinę, wyznanie, dieta, 
palenie, zwierzęta, związek z AFS, opis członków rodziny, opis dnia, motywacji do 
goszczenia, zainteresowań, domu, społeczności lokalnej, ważne informacje o ciężkich 
chorobach członków rodziny, sytuacji rodzinnej (bez szczegółów); zdjęcia rodziny 

3) DANE WOLONTARIUSZY, LEKTORÓW: imię, nazwisko, data urodzenia, adres 
mailowy, telefon, adres zamieszkania 

4) DANE OSÓB DO KONTAKTU ZE STRONY OSÓB PRAWNYCH LUB INNYCH 
PODMIOTÓW: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, email 
 

2. Twoje dane zwykłe przetwarzane są: 
a) w celu podjęcia na Twoje żądanie kroków koniecznych do zawarcia i realizacji umowy 

(m.in. dot. udziału w programie AFS/umowy o wolontariat/umowy o współpracy w 
ramach programu) przez czas do tego niezbędny, a także 

b) w celach przyszłych rekrutacji na pełnienie funkcji Rodziny Goszczącej/wolontariusza 
– w oparciu o Twoją zgodę, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia roku, w 
których wpłynęła Twoja aplikacja, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Ciebie 
zgody, 

c) w celu skontaktowania się z Tobą w związku z przekazanym przez Ciebie pytaniem/z 
Twoją prośbą o kontakt przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, 
Messenger/Twitter czy inną platformę kontaktową - w oparciu o uzasadniony interes 
Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony, przez okres nie dłuższy 
niż do czasu czytelnego dla nas zamknięcia rozmów w przedmiocie pytania/prośby lub 
zrealizowania celu przetwarzania, 

d) w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o uzasadniony interes Administratora do 
czasu zrealizowania celu przetwarzania, nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu, 

e) w celu przesyłania Ci newslettera w przypadku gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie 
informacji m.in. o działalności AFS, w tym o organizowanych wydarzeniach, 
szkoleniach, programach, zbiórkach, kampaniach, konferencjach, publikacjach, 
rekrutacjach rodzin goszczących i wolontariuszy, nowych programach i usługach; 
Twoje dane przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż do 
zrealizowania celu przetwarzania;  

f) w celu przeprowadzenia konkursu/loterii, jego rozstrzygnięcia i nagrodzenia laureatów 
oraz w celu realizacji Regulaminu konkursu. Twoje dane osobowe będą przetwarzane 
na podstawie Twojej zgody, a następnie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 



administratora, polegającego na konieczności wykonania zobowiązań organizatora 
konkursu wobec uczestników, wynikających z faktu przeprowadzenia konkursu, 

g) w celu promowania AFS oraz działań podejmowanych przez Administratora w oparciu 
o Twoją zgodę (dot. m.in. zgody na przetwarzanie wizerunku) do czasu cofnięcia 
zgody, jednak nie dłużej niż do zrealizowania celu przetwarzania, 

h) w celu realizacji nałożonych na nas obowiązków prawnych przez okres wymagany 
przepisami prawa (podatkowych, archiwizacyjnych), 

i) w celu zabezpieczenia i obrony przed roszczeniami w oparciu o uzasadniony interes 
Administratora przez okres przedawnienia roszczeń, 

j) w celach archiwizacyjnych, dowodowych – w oparciu o uzasadniony interes 
Administratora przez czas niezbędny do realizacji ww. celów, jednak nie dłużej niż do 
czasu zgłoszenia sprzeciwu; 

k) w celu zarządzania stroną i poprawiania poziomu naszych stron, wygody użytkowania, 
formy komunikacji, inicjatyw (m.in. poprzez prowadzenie badań za pośrednictwem 
ankiet, kwestionariuszy i ocen) – w oparciu o Twoją zgodę, do czasu jej cofnięcia, 
jednak nie dłużej niż do zrealizowania celu przetwarzania, 

l) w celu zarządzania stroną i poprawiania poziomu naszych stron, wygody użytkowania, 
formy komunikacji, inicjatyw (poprzez anonimowe ankiety, oceny itp.) w oparciu  
uzasadniony interes Administratora, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, 
jednak nie dłużej niż do wyrażenia sprzeciwu, 

3. Twoje dane wrażliwe (dane szczególnej kategorii, np. dotyczące zdrowia, pochodzenia, 
wyznania czy inne wymienione m.in. w ust. 1) przetwarzane są co do zasady w oparciu o 
Twoją wyraźną, świadomą i dobrowolną zgodę.  

4. Zbieramy od Ciebie wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu 
przetwarzania. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Uprzedzamy 
jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych opcji, np. 
skontaktowania się z Tobą czy otrzymywania innych informacji, zawarcia umowy, 
rozważenia Twojej kandydatury w ramach przyszłych rekrutacji - a brak podania tych 
danych uniemożliwi skorzystanie z tych możliwości/usług. 

5. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat i wymagana jest również zgoda rodzica lub prawnego 
opiekuna, poproś o taką zgodę, zanim udostępnisz nam swoje dane osobowe w tym 
celu. W takim przypadku AFS może również skontaktować się (na przykład za 
pośrednictwem poczty elektronicznej) z twoimi rodzicami lub prawnym opiekunem, by 
potwierdzić ich zgodę. 
 
IV. Odbiorcy 

1. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie 
określonych celów. Informujemy, że dane mogą być przekazywane innym podmiotom w 
zakresie niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w pkt III Polityki. Twoje dane 
mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi hostingowe, pocztowe, 
podmiotom świadczącym obsługę prawną, księgową, informatyczną.  

2. Dane mogą być także przekazane podmiotom, których udział jest niezbędny do realizacji 
umowy (świadczenia usług bądź realizacji innych wniosków) na Twoją rzecz, np. 
przedstawicielom medycznym, agencjom podróży, firmom transportowym, hotelom i innym 
obiektom noclegowym, Rodzinom Goszczącym, organizatorom dodatkowych aktywności 
grupowych lub indywidualnych, firmom ubezpieczeniowym, organizacjom stowarzyszonym 
prowadzonych program wymiany AFS, tłumaczom, prawnikom, ubezpieczycielom, innym 
podmiotom wspomagającym i organizacjom partnerskim współorganizującym 



program/projekt (zarówno w ramach EOG, jak i poza) w oparciu o przesłankę niezbędności 
do zawarcia i realizacji umowy, np. w przypadku gdy chcesz wziąć udział w programie 
organizowanym przez Stowarzyszenie działające w Tajlandii, przekazanie Twoich danych 
do Tajlandii, tj. państwa spoza EOG będzie niezbędne.  

3. W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych 
usług np. Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Wordpress, Salesforce itp. dane osób 
fizycznych mogą być przekazywane do państw trzecich np. do USA. w związku z 
przystąpieniem przez te podmioty do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy Shield, co 
gwarantuje odpowiednią ochronę danych osobowych. 

4. Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku podmiotów świadczących usługi hostingowe 
w postaci udostępnienia serwerów, na których przechowywane są Twoje dane i 
świadczenia usług informatycznych (m.in. w Tajlandii, USA), podmioty te zostały 
zobowiązane do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń i dostosowania się do wymogów 
RODO i gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo. Jednakże z uwagi na treść RODO, 
jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o tym, że w przypadku przekazania danych 
do państw, które nie zostały objęte RODO lub w których brak jest decyzji stwierdzającej 
odpowiedni stopień ochrony oraz brak jest odpowiednich zabezpieczeń wymienionych w 
art. 45-48 RODO (m.in. Tajlandia czy USA), może istnieć ryzyko naruszenia praw i 
wolności w związku z przetwarzaniem Twoich danych. Twoje dane będą przekazywane 
ww. podmiotom w oparciu o Twoją zgodę. 

5. Przekazanie danych do państw spoza EOG może następować w oparciu o odpowiednie 
zabezpieczenia (m.in. standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne) a 
także gdy wystąpiły inne przesłanki wymienione w RODO. 
 
V. Twoje prawa 

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich 
sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo 
do wycofania zgody (np. poprzez kliknięcie w  odnośnik zawarty w korespondencji),  
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde 
z wymienionych żądań można zgłosić zgodnie z postanowieniami rozdz. II ust. 1 pkt 3 
Polityki. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku gdy 
będzie to uzasadnione, w tym gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa.  

2. Informujemy również o przysługującym Ci prawie do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Twoim zdaniem 
przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie 
danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu 
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień. 
VI. Zabezpieczenia 

1. AFS zdaje sobie sprawę z tego, jak istotna jest ochrona informacji, i na bieżąco weryfikuje 
oraz usprawnia techniczne, fizyczne i logistyczne regulaminy i procedury dotyczące tejże 
ochrony. 

2. Wszystkie należące do AFS strony internetowe oraz serwery korzystają z zabezpieczeń, 
które mają na celu chronić Twoje dane osobowe przed przypadkowymi, powodującymi 
szkody, niewłaściwymi, niezgodnymi z prawem lub nieupoważnionymi: dostępem, 
ujawnieniem lub modyfikacją, gdy dane te znajdują się pod naszą kontrolą. Choć 
„gwarancja bezpieczeństwa” nie istnieje, czy to w internecie, czy poza nim, chronimy twoje 
dane, wykorzystując adekwatne środki administracyjne, proceduralne oraz techniczne, w 
tym kontrolę haseł i szyfrowanie maksymalnie 256-bitowe (lub bardziej zaawansowane 



szyfrowanie, zgodnie z obowiązującymi w branży aktualnymi standardami) na podstawie 
certyfikatu wydanego przez Digicert Inc. Pozwala to na użycie protokołów Secure Sockets 
Layer (SSL), metody szyfrowania, która ma za zadanie pomóc w ochronie twoich danych 
przed przejęciem lub działaniem hakerów podczas transmisji tych informacji. Stosujemy 
zapory sieciowe, system wykrywania wtargnięć oraz oprogramowanie antywirusowe z 
ciągłymi aktualizacjami i monitorowaniem nieprawidłowości. Serwery fizyczne są ściśle 
chronione przy użyciu monitoringu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, we wszystkich 
lokalizacjach, z wykorzystaniem dodatkowych systemów elektryczności, klimatyzacji i 
przeciwpożarowych. Personel działu IT używa szyfrowania wszędzie, gdzie to możliwe, w 
celu uniemożliwienia bezpośredniego dostępu do informacji przechowywanych w bazach 
danych. 

3. Dostęp do przechowywanych w systemach danych opiera się na weryfikacji na podstawie 
niepowtarzającej się nazwy użytkownika oraz hasła. Użytkownicy mają dostęp jedynie do 
informacji zawartych w sektorze, za który odpowiadają. Zastosowane są też dostępne 
online umowy o poufności, na przykład jako potwierdzana kliknięciem zgoda, którą trzeba 
wyrazić podczas pierwszego logowania i później raz do roku, co ma zagwarantować, że 
określeni użytkownicy mający dostęp do wybranych danych zobowiązani są przestrzegać 
odpowiednich wymogów dotyczących poufności. 
 
VII. Profilowanie 

W ramach działalności możemy profilować Twoje dane. Profilowanie to będzie miało na celu 
wybór odpowiedniej rodziny goszczącej/ wolontariusza/ ucznia/ programu.  Każdy właściciel 
danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania. Nie wykorzystujemy profilowania 
do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Konsekwencją profilowania będzie wybór 
konkretnej osoby do udziału w konkretnym programie/projekcie. 

 

VIII. Technologie sieciowe i pliki cookie 

1. AFS i jego partnerzy zewnętrzni mogą wykorzystywać pliki cookie, niewidoczne piksele 
oraz funkcję web beacon w celu uzyskiwania informacji na twój temat, gdy przeglądasz 
nasze strony. Cookie to niewielki plik tekstowy wysyłany przez serwer do twojej 
przeglądarki i przechowywany na dysku twardym twojego komputera. Pliki cookie AFS 
przypisują twojemu komputerowi niepowtarzalny identyfikator, który staje się twoją kartą 
identyfikacyjną, gdy ponownie odwiedzasz stronę AFS. 

2. Zadaniem plików cookie jest zaoszczędzenie twojego czasu, ponieważ pomagają nam 
zapewnić ci dostosowaną do ciebie obsługę i nie musisz przypominać nam o swoich 
preferencjach za każdym razem, gdy ponownie odwiedzasz nasze strony. Pliki cookie 

3. AFS nie mają możliwości uszkodzenia twoich plików i nie mogą odczytywać informacji 
zawartych w innych plikach na dysku twardym twojego komputera. 

4. Pliki cookie mogą także pomóc nam dostosować do ciebie nasze strony internetowe w 
poniższy sposób: 
1) pamiętają twoją nazwę użytkownika i hasło podczas kolejnych odwiedzin strony, 

dzięki czemu logowanie przebiega sprawniej, 
2) dbają o właściwe wyświetlane treści i ramek, 
3) gwarantują, że uzyskasz wszystkie poszukiwane informacje, 
4) pomagają nam przesyłać ci wiadomości, które są istotne i zależne od twoich 

preferencji oraz lokalizacji. 



Pliki cookie AFS ograniczają się tylko do naszych stron i nie mają na celu śledzenia twojej 
aktywności internetowej, gdy opuścisz strony AFS. Monitorujemy korzystanie z naszych 
stron w celu skuteczniejszego sprostania twoim oczekiwaniom i ułatwienia ci odnajdywania 
informacji w przyszłości. Pamiętaj, że poza AFS również inne podmioty zewnętrzne mogą 
zapisywać pliki cookie na dysku twardym twojego komputera. AFS nie odpowiada za 
obecność lub nieobecność plików cookie podmiotów zewnętrznych ani za możliwości 
techniczne oraz praktyki wykorzystywane przez takie podmioty w powiązaniu z ich plikami 
cookie. 

Mogą być także wykorzystywane pliki cookie podmiotów zewnętrznych, zależnie od 
wyświetlanych treści. Oto przykłady: Google Analytics, Salesforce, Pardot, WordPress, 
Addthis, Mailchimp, Hotjar, Telligent Analytics, Ustream, Vimeo, YouTube, Facebook, 
Instagram, Twitter, Squarespace, Bridge, Amazon AWS, CloudFlare itd. Podobnie jak w 
przypadku większości innych stron nasze strony gromadzą określone informacje w sposób 
automatyczny i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te obejmują adresy IP, 
rodzaje używanych przeglądarek, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające i 
strony wyjścia, system operacyjny, znacznik czasu oraz zapis odwiedzonych stron. 
Wykorzystujemy te nieidentyfikujące użytkownika informacje do analizy tendencji, obsługi 
naszych stron internetowych, śledzenia aktywności użytkowników na różnych stronach oraz 
w celu gromadzenia informacji demograficznych dotyczących naszej traktowanej zbiorczo 
bazy użytkowników. 

W niektórych naszych wiadomościach e-mail wykorzystujemy ukryte odnośniki, które po 
kliknięciu przenoszą użytkownika na jedną ze stron AFS. Gdy klient klika taki odnośnik, 
przechodzi przez nasz serwer i trafia na stronę docelową. Śledzimy dane klikania tych 
odnośników, by poznać poziom zainteresowania określonymi tematami i określić 
skuteczność naszej komunikacji z klientem. Jeśli nie chcesz by twoja aktywność była 
śledzona w ten sposób, po prostu nie klikaj odnośników tekstowych i graficznych w 
wiadomościach e-mail. Poza tym możemy stosować znaczniki pikselowe – niewielkie 
elementy graficzne – dzięki którym wiemy, jakie części naszych stron są odwiedzane i 
określić możemy skuteczność funkcji wyszukiwania. Znaczniki pikselowe pozwalają nam też 
wysyłać wiadomości w formacie, który nasi użytkownicy będą mogli odczytać. Znaczniki 
informują nas też o otwarciu wiadomości e-mail, co pozwala nam wysyłać klientom tylko te 
wiadomości, które ich interesują. 

Jeśli wolisz nie korzystać z zalet plików cookie, można odpowiednio dostosować 
przeglądarkę internetową. Zależnie od używanej przeglądarki możliwe jest skonfigurowanie 
jej w taki sposób, że: (i) będzie można zatwierdzać i odrzucać na bieżąco pliki cookie lub (ii) 
odrzucać będzie wszystkie pliki cookie. Po szczegółowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa plików cookie zgłoś się do dostawcy lub producenta twojej przeglądarki. 
Pamiętaj również, że po odrzuceniu plików cookie niektóre transakcje na naszych stronach 
nie będą możliwe, a strony mogą przestać zapamiętywać twoją przeglądarkę. 

AFS stosuje także niewidoczne piksele, czyli tak zwane „web beacons”, by policzyć, jak wiele 
osób odwiedza określone strony. Uzyskane na podstawie niewidocznych pikseli informacje 
wykorzystywane są i podawane w sposób zbiorczy, a więc nie zawierają danych osobowych. 
AFS może wykorzystać te informacje, by zwiększyć jakość programów i zawartości. 

IX. STRONY ZEWNĘTRZNE I STRONY ORGANIZACJI SIECIOWYCH 
1. Wychodząc naprzeciw twoim oczekiwaniom, dla twojej wygody i informacji, AFS może 

udostępnić ci odnośniki do stron zewnętrznych. AFS nie odpowiada za treści 



umieszczane na jakiejkolwiek niezależnej stronie, łącznie z, między innymi, wszelkimi 
treściami reklamowymi oraz praktykami marketingowymi. 

2. Pamiętaj, że o ile AFS chroni twoje dane na stronach, które obsługuje, nie jesteśmy w 
stanie kontrolować, a więc nie możemy być w tym zakresie pociągani do 
odpowiedzialności, polityk prywatności stron zewnętrznych, w tym stron obsługiwanych 
przez niezależne podmioty zewnętrzne. Strony podmiotów zewnętrznych, dostępne 
poprzez odnośniki na naszych stronach, stosują odrębne praktyki w zakresie prywatności 
i gromadzenia danych oraz odrębne środki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za 
praktyki, politykę oraz środki bezpieczeństwa stosowane przez podmioty zewnętrzne na 
ich stronach. Zachęcamy do kontaktu z takimi podmiotami przed udostępnieniem im 
danych osobowych i zadawania pytań dotyczących ich polityki, stosowanych 
zabezpieczeń oraz praktyk w zakresie ochrony. Zalecamy zapoznać się z 
oświadczeniami o ochronie prywatności oraz regulaminami stron, do których prowadzą 
odnośniki, by dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzą one, wykorzystują i przechowują 
dane. 
 
X. Zmiany Polityki prywatności 

W związku z rozwojem technologii, planowaniem lub realizacją zmian w funkcjonalności 
naszego Serwisu, jak również zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych 
osobowych oraz e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki 
prywatności. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej 
naszego Serwisu. 
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