
Polityka prywatności i plików cookies

Korzystając  z  niniejszej  witryny,  wyrażają  Państwo  zgodę  na  warunki  niniejszego

Regulaminu, a także na stosowanie przez nas plików cookie zgodnie z zapisami tej polityki.

Korzystanie przez Państwa z niniejszej witryny lub aplikacji mobilnej podlega Regulaminowi

Strony.

PLIKI COOKIE.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologię pod nazwą „cookie”. Plik cookie to rodzaj

informacji przesyłanej z naszego serwera sieciowego do urządzenia użytkownika (a właściwie do

przeglądarki plików) w chwili uzyskania przez użytkownika dostępu do witryny. Jeżeli użytkownik

ponownie odwiedzi naszą witrynę, ta wykryje, że na komputerze użytkownika są nasze pliki cookie.

Zgodnie  z  przepisami  prawa  polskiego  przedsiębiorstwa  i  organizacje  prowadzące  witryny

internetowe w Polsce muszą uzyskiwać zgodę osób odwiedzających takie witryny na instalację

plików cookie na urządzeniach odwiedzających.

Zewnętrzne  pliki  cookie  w  naszych  witrynach  internetowych. Fundacja nie  zezwala  na

umieszczanie zewnętrznych plików cookie w urządzeniu użytkownika za pośrednictwem niniejszej

witryny  internetowej,  chyba że sama o to wystąpi  i  o  ile  odbywa się  to pod jej  bezpośrednią

kontrolą, a także pod warunkiem, że osoba trzecia nie korzysta z takich plików ani nie posiada do

nich dostępu z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie.

Zarządzanie plikami cookie. Nieudzielenie zgody na umieszczenie plików cookie na urządzeniu

użytkownika  może  skutkować  nieprawidłowym  działaniem  niniejszej  witryny  internetowej  lub

brakiem możliwości jej wyświetlenia. Ponadto mogą nie być dostępne niektóre funkcje.

Użytkownik, który nie życzy sobie, aby na jego komputerze były zainstalowane pliki cookies, może

je usunąć lub zablokować. W zależności od używanej przez Państwa przeglądarki internetowej

istnieją  różne  metody  przeglądania,  usuwania  lub  blokowania  plików  umieszczonych  na

urządzeniu.

Większość przeglądarek umożliwia zmianę ustawień prywatności, w tym w zakresie instalowani

plików cookie, w „Opcjach” lub „Ustawieniach” menu przeglądarki. Więcej informacji na temat tych

funkcji i konkretnych działań, jakie użytkownik może podjąć, znajduje się w Pomocy przeglądarki

użytkownika.

http://www.lilly.pl/pl/polityka-prywatnosci.aspx#1


ZBIERANE I PRZETWARZANE INFORMACJE.

Przy pomocy niniejszej witryny, Fundacja będzie zbierać różne informacje o użytkowniku:

Pliki  cookie.  Pliki  cookie  z  niniejszej  witryny  pomagają  w  zapewnieniu  jej  dodatkowych

funkcjonalności oraz służą do dokładniejszej analizy sposobów korzystania z witryny.  Niektóre z

plików  cookie  są  wymagane  w  celu  poprawnego  funkcjonowania  witryny  i  mogły  już  zostać

przesłane do Państwa urządzenia. Przed umieszczeniem pozostałych plików (zwykle są to pliki

cookie  analityczne  [Web  Analytics])  na  urządzeniu  użytkownika  wymagana  jest  jego  zgoda.

Poprzez wyrażenie swojej zgody użytkownik zezwala na przechowywanie plików cookie w swoim

urządzeniu przez okres podany poniżej.

Niniejsza witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

•Pliki  cookie  analityczne  (Web  Analytics).  Jeśli  użytkownik  wyrazi  na  to  zgodę,  za

pośrednictwem zewnętrznego serwera sieciowego na urządzeniu użytkownika umieszczany

zostanie  plik  cookie,  którego  zadaniem  jest  zwiększenie  dokładności  programu

statystycznego.  Wykorzystywanie  tego  pliku  umożliwia  utworzenie  profilu  zachowań

użytkownika w internecie, jednak zawarte w tym pliku dane na temat użytkownika dotyczą

jedynie  adresu  IP.  Profile  te  są  przez  nas  wykorzystywane  do  określenia  typowych

schematów korzystania z witryn internetowych przez naszych użytkowników, czyli uzyskania

danych na temat np. wybieranych linków bądź też otwieranych dokumentów. Dzięki temu

możemy prowadzić i udoskonalać nasze usługi. Pliki cookie z tego rodzaju pozostaną na

Państwa urządzeniu przez około dwa lata,  nawet po opuszczeniu przez Państwa naszej

witryny.

•Pliki  cookie  tymczasowe (sesyjne).  W trakcie  poruszania  się  użytkownika  po  naszej

witrynie niekiedy musimy przywołać zapisane w pamięci  jego dane techniczne w trakcie

przechodzenia użytkownika do kolejnych stron. Dane te wykorzystujemy na wiele sposobów

do  polepszenia  doświadczenia  użytkownika  z  korzystania  z  witryny  internetowej.

Tymczasowy plik  cookie  nie  zawiera  informacji  ujawniających  tożsamość użytkownika,  a

informacje są w nim przechowywane jedynie w czasie trwania sesji do chwili opuszczenia

przez użytkownika naszej witryny.

Logi  serwera  sieciowego  i  analityka  sieciowa.  Podobnie  jak  ogromna  większość  witryn

internetowych,  automatycznie  gromadzimy  logi  serwera  sieciowego  (jak  opisano  w  niniejszym

akapicie)  w  przypadku  odwiedzenia  przez  użytkownika  jednej  z  naszych  witryn  za  pomocą

komputera,  w  którym  zainstalowana  jest  witryna  (zwanego  „serwerem  sieciowym”).  Serwer

sieciowy  automatycznie  rozpoznaje  niektóre  informacje  niebędące  danymi  osobowymi  (z

zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w poniższym punkcie dotyczącym adresu IP), takie jak

adres IP,  data i  czas odwiedzenia naszej  witryny,  strony wywołane w ramach witrynie,  witryna



internetowa, z której użytkownik wszedł do niniejszej witryny, rodzaj używanej przeglądarki (np.

Internet  Explorer,  Firefox,  Chrome),  rodzaj używanego systemu operacyjnego (np.  Windows 7)

oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego użytkownika (np. BT). Jeżeli witryna

wykorzystuje pliki cookie (o czym mowa poniżej), serwer sieciowy będzie również zapisywać tę

informację.

Często przeglądamy logi serwera w celu stwierdzenia, które strony są najczęściej odwiedzane.

Dzięki temu mamy lepszą orientację w sposobach korzystania z naszej witryny. Praktyka ta, zwana

powszechnie  analityką sieciową (Web Analytics),  umożliwia  nam prowadzenie  i  udoskonalanie

naszej  usługi.  Ponadto,  w  przypadku  nadużycia  systemu,  możemy  skorzystać  z  powyższych

informacji wspólnie z obsługującym użytkownika operatorem serwisu internetowego i/lub władzami

lokalnymi w celu dotarcia do źródła nadużycia. Dla potrzeb analityki sieciowej niniejsza witryna

korzysta z adresów IP i plików cookie zgodnie z opisem zawartym w innych punktach niniejszym

Regulaminie.

Adresy IP. Niniejsza witryna wykorzystuje adresy IP (Internet Protocol). Adres IP to numer nadany

komputerowi  użytkownika  przez  operatora  serwisu  internetowego  w  celu  umożliwienia

użytkownikowi dostępu do internetu. Co do zasady adres IP zmienia się przy każdym łączeniu się

użytkownika  z  internetem  (jest  to  tzw.  adres  „dynamiczny”).  Należy  jednak  pamiętać,  że  w

niektórych  okolicznościach,  w  przypadku  łącza  szerokopasmowego,  istnieje  możliwość,  że

uzyskany przez nas adres IP użytkownika lub nawet wykorzystywany przez nas plik cookie będzie

zawierać informacje umożliwiające ujawnienie tożsamości użytkownika. Dzieje się tak dlatego, że

w przypadku niektórych łączy szerokopasmowych adres IP użytkownika nie zmienia się (pozostaje

„statyczny”) i mógłby zostać skojarzony z jego komputerem osobistym.

WYKORZYSTYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

Będziemy wykorzystywać informacje podawane przez użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi

na ewentualne zapytania, a niekiedy możemy korzystać z nich w celu lepszego poznania potrzeb

użytkownika  i  metod  doskonalenia  naszych  witryn  internetowych,  produktów  i  usług.

Adresy IP są wykorzystywane w ramach informacji zawartych w logach serwera sieciowego, jak

opisano powyżej.  Adres IP użytkownika służy nam do sporządzania raportów korzystania i  do

ulepszania  witryny  oraz  aplikacji  mobilnych,  jak  opisano w punkcie  Logi  serwera sieciowego i

analityka sieciowa. Ponadto spółka Lilly może skorzystać z adresu IP użytkownika (o ile jest to

adres statyczny) dla celów personalizacji zawartości witryny i aplikacji mobilnych. Przechowujemy

adresy IP, a jeżeli są statyczne, to przechowujemy je wraz z Danymi Użytkownika.



Możemy udostępniać Dane Użytkownika wykonawcom i partnerom Fundacji w związku z usługami

świadczonymi przez te osoby lub podmioty na rzecz Fundacji lub we współpracy z tą organizacją.

Korzystanie z Danych Użytkownika przez, wykonawców i partnerów ograniczone jest wyłącznie do

celów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Fundajcji lub usług, w zakresie których osoby

te  współpracują  z  tą  organizacją  (np.  niektóre  z  naszych  wydarzeń  są  opracowywane  i

przygotowywane  na  zasadzie  wspólnych  przedsięwzięć  z  innymi  podmiotami).  Możemy,  na

przykład, przekazywać Dane Użytkownika wykonawcom lub partnerom dla potrzeb prowadzenia

naszych baz danych, świadczenia usług przetwarzania danych lub przekazywania użytkownikowi

drogą  elektroniczną  żądanych  informacji.  Fundacja  wymaga  od  takich  wykonawców  zawarcia

gwarancji  umownych  ochrony  bezpieczeństwa  i  prywatności  danych  co  najmniej  na  poziomie

opisanym w niniejszym Regulaminie.  Podane przez  Państwa informacje  będą przechowywane

jedynie,  o ile  i  tak długo,  jak będzie to potrzebne na podstawie zgody użytkownika dla celów

wskazanych  powyżej,  dla  funkcjonowania  strony  lub  dostępności  usług  oferowanych  za

pośrednictwem witryna lub aplikacji mobilnej. Fundacja zastrzega sobie prawo do przekazywania

Danych Użytkownika na żądanie uprawnionych organów władzy oraz w przypadkach wymaganych

przepisami  prawa.  Do  takich  przypadków można  zaliczyć  przekazywanie  informacji  dla  celów

ścigania oszustw i ochrony przed terroryzmem. W wyjątkowo rzadkich przypadkach zagrożenia

bezpieczeństwa  narodowego,  bezpieczeństwa  państwa  lub  spółki,  Fundacja  zastrzega  sobie

prawo  udostępnienia  całej  bazy  danych  osób  odwiedzających  i  klientów  właściwym  organom

władzy.

Sygnał „nie śledzić”. Niektóre przeglądarki sieciowe mogą przekazywać do witryn, z którymi się

łączą,  sygnał  „nie  śledzić”.  W  chwili  obecnej  serwery  sieciowe  Fundacji  nie  reagują  na  takie

sygnały.

BEZPIECZEŃSTWO

Niestety transmisja danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczna. Choć będziemy robić 

wszystko, aby je chronić, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji Użytkownika 

przesyłanych do naszej witryny. Transmisja danych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Fundacja 

wykorzystuje własne i zewnętrzne regionalne centra hostingowe (zob. punkt „Przesyłanie danych 

za granicę”), a centra te posiadają zabezpieczenia, które zapewniają ochronę informacji zgodnie 

ze standardem obowiązującym w branży. Takie regionalne ośrodki umieszczają Dane Użytkownika

w bazach danych, których strzegą zapory sieciowe oraz oprogramowanie do wykrywania włamań. 

Obszary witryny, w których gromadzone są informacje dobrowolnie podawane przez Użytkownika, 

korzystają z rozsądnych środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji.



Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielki Człowiek z siedzibą w Katowicach 

przy ulicy Wyzwolenia 12, kod pocztowy 40-756

2. Dane osobowe są przetwarzane do: 

- poprawnej realizacji w wspieraniu naszych dziań.

3. Dostęp do danych osobowych będą mieli Pracownicy Fundacji oraz osoby upoważnione przez 

nas do wykonywania wyżej wymienionych zadań. Dane będą także udostępniane naszym 

podwykonawcom, takim jak: firmy realizujące zlecenia płatności i inne podmioty, z którymi 

współpracujemy.

4. Dane będą przechowywane przez czas potrzebny do realizacji ich przetwarzania. Po jego 

upływie zostaną one zablokowane.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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