
Polityka Prywatności 

1) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w celu 

korzystania z Serwisu i Usług jest Dom Zakonny Instytutu Chemin Neuf (dalej 

„Instytut/Wspólnota Chemin Neuf”).  

2) Pełna treść Polityki Prywatności jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za 

pośrednictwem Serwisu www.chemin-neuf.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, 

utrwalenie i wydrukowanie pod adresem http://www.chemin-neuf.pl/polityka_prywatnosci  

3) Instytut Chemin Neuf szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających jej stronę 

internetową. Jak większość wydawców stron, Instytut Chemin Neuf zbiera adresy IP 

komputerów Użytkowników odwiedzających strony Instytutu Chemin Neuf i niezbędne 

informacje na temat korzystania z nich, jednak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w 

celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji użytkownika, 

która pozwala skierować go na właściwe dla niego podstrony miejskie serwisów). Instytut 

Chemin Neuf nie usiłuje identyfikować użytkowników. 

4) Jakie dane zbieramy? 

a) Gromadzimy dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Instytutu/Wspólnoty 

Chemin Neuf i jej misji. Mogą one pochodzić bezpośrednio od Użytkowników (np. z 

zapisów na wydarzenia, zamówień itp.) 

b) Są one zbierane, gdy Użytkownik: 

i) rejestruje się na wydarzenie organizowane przez Wspólnotę 

ii) przekazuje darowiznę na rzecz Instytutu Chemin Neuf 

iii) składa zamówienie we Wspólnocie 

Nie zbieramy danych od stron trzecich 

5) Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać 

zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, 

zawartych w logach dostępowych wyłącznie na żądanie uprawnionych na podstawie prawa 

organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

6) Pliki cookies (nazywane potocznie ciasteczkami)  

a) Służą przeglądarce internetowej Użytkownika do przechowywania informacji na temat 

odwiedzanych stron.  

b) Pliki cookies służą do poprawy działania i wydajności strony  

c) Zbierają informacje o sposobie korzystania z serwisów i jego funkcjonalności. Na 

podstawie danych statystycznych o odwiedzaniu stron oraz akcji podejmowanych przez 

Użytkownika, Administrator może dostosować i ulepszać swoje strony do jego potrzeb, 

zwracając uwagę na treści jakimi się interesuje oraz mechanizmy, z których korzysta. 

d) Pliki cookies zapisywane są w przeglądarce Użytkownika. Przeglądarka pozwala na 

pełną kontrolę plików cookies. Informację jak kontrolować pliki cookie Użytkownik 

znajdzie na stronach producentów przeglądarek oraz w pomocy. 

e) Także wszelkiego rodzaju skrypty i narzędzia analityczne umieszczone na stronach 

mogą zostać zablokowane przez Użytkownika. Służą do tego specjalne rozszerzenia 

przeglądarek, które Użytkownik może bezpłatnie pobrać i zainstalować w swoim 

systemie. 

7) Instytut Chemin Neuf gromadzi w ramach Serwisu następujące dane osobowe:  

a) Imię i nazwisko,  

b) Adres poczty elektronicznej e-mail. 

http://www.chemin-neuf.pl/


c) Adres (ulica i numer domu/mieszkania) 

d) Kod pocztowy 

e) Miejscowość 

f) Kraj 

g) Data urodzenia 

h) Narodowość 

i) Płeć 

j) Nr telefonu 

k) Wykonywany zawód 

l) Stan duchowny 

m) Stan cywilny 

8) Instytut Chemin Neuf przetwarza dane osobowe Użytkowników, na podstawie udzielonych 

przez nich zezwoleń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz 

ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. 

Nr 144 Poz. 1204). 

9) W jaki sposób dane są wykorzystywane? 

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celach statutowych 

Instytutu Chemin Neuf oraz w celu świadczenia Usług, w szczególności w celach 

marketingowych w ramach Usługi Newsletter i w związku z realizacją płatności 

elektronicznych. Używamy danych do: 

a) organizacji i prowadzenia weekendów lub sesji, na które Użytkownik się rejestruje 

b) prowadzenia i organizacji domów rekolekcyjnych, domów studenckich, centrów 

duchowych oraz innych misji Wspólnoty. 

c) przekazywania Użytkownikom informacji dotyczących naszych propozycji 

d) pozyskiwania darczyńców wspierających nasze misje. 

e) realizowania zamówień ze sklepów wspólnotowych 

Nie przekazujemy plików stronom trzecim. 

10) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w trakcie korzystania z Serwisu, 

mogą być gromadzone automatycznie dane techniczne służące do prowadzenia statystyk 

oglądalności Serwisu lub analizy zachowań Użytkowników. 

11) Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w 

celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Każdemu 

Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich 

aktualizowania i poprawiania, a także do żądania zaniechania ich przetwarzania i usunięcia, 

jak również do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania. 

12) W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 11 powyżej należy wysłać 

odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres 

wspolnota@chemin-neuf.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Instytut 

Chemin Neuf, ul. Ks. P. Skargi 2, 05-075 Warszawa 

13) Administrator używa danych tak długo, jak długo Użytkownik uczestniczy w życiu lub 

misjach Wspólnoty. Przesyłanie informacji o działalności lub w celu pozyskiwania 

darczyńców może być dokonywane przez 10 lat od ostatniego kontaktu Użytkownika ze 

Wspólnotą, z wyjątkiem oczywiście przypadku, kiedy Użytkownik zażąda zaniechania 

przetwarzania danych 

14) Dane mogą zostać udostępnione z kraju spoza Unii Europejskiej, pod warunkiem 

posiadania wymaganych zezwoleń i zachowania odpowiednich środków ich ochrony.  



15) Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności 

uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem 

przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 


