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I. Scopul și domeniul de aplicare al acestei politici de confidențialitate
Această politică de confidențialitate a Fundației World Healthy Living („Politica
de confidențialitate și politica de utilizare a cookie-urilor în serviciile on-line ale
Fundației World Healthy Living”) a fost creată de și pentru nevoile Fundației World
Healthy Living și a filialelor și sucursalelor sale europene pentru a explica modul de
procesare a datelor cu caracter personal de către Fundația World Healthy Living.
Fundația World Healthy Living prelucrează datele cu caracter personal în
conformitate cu cerințele legale aplicabile în țările în care Fundația World Healthy
Living își desfășoară activitatea. Această politică de confidențialitate se aplică
datelor cu caracter personal în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European
și a Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice
din cauza prelucrării datelor cu caracter personal și a fluxului liber al acestor date,
revocând Rezoluția 95/46 / CE (ordonanță generală privind protecția datelor).
Prin confidențialitatea utilizatorilor, ne referim la orice acțiune al cărei
scop este de a oferi utilizatorului siguranță în conformitate cu GDPR
[Regulamentul general privind protecția datelor] de mai sus.
Informații suplimentare referitoare la modul în care datele dvs. personale
sunt utilizate în legătură cu anumite servicii și produse pot fi găsite în
Regulamentele Clubului Fundației World Healthy Living și în Regulamentele
privind achizițiile care completează această politică de confidențialitate.
Informațiile colectate despre un Utilizator sunt procesate de pagini on-line: https://
www.whlf.eu și alte canale de informații on-line care aparțin Fundației World
Healthy Living și entităților cu care cooperează îndeaproape, (denumite în continuare
„Serviciul”), al căror proprietar este Fundația World Healthy Living, cu sediul social în
WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION
Ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice12
e-mail. rodo@whlf.eu5
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II. Administrarea datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe respectarea legii, fiabilitatea și
claritatea informațiilor. Datele sunt colectate de către operatorul de date într-un scop
specific, clar și justificat din punct de vedere juridic, în timp ce domeniul de aplicare
al datelor este limitat la datele necesare pentru atingerea acestui scop. Operatorul, la
cererea unui utilizator, oferă posibilitatea actualizării datelor, în timp ce toate datele
învechite sau inutile sunt șterse de către acesta. Operatorul depune toate eforturile
pentru a oferi cel mai înalt nivel de siguranță și protecție a datelor cu caracter personal
prelucrate de acesta. Furnizarea de date este voluntară. Fiecare Utilizator are dreptul
să acceseze datele sale personale, să le actualizeze și să solicite eliminarea datelor
colectate cu încălcarea prevederilor sau dacă acestea sunt inutile pentru prestarea
serviciilor de către Operator.
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III. Definiții
1. Operator de date cu caracter personal (ODP) - înseamnă un proprietar al serviciilor
on-line menționate anterior, FundațiaWorld Healthy Living, cu sediul social în
Więckowice, lângă Cracovia, înscris în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții
Naționale sub nr. 0000594691, NIP: 5130242885, care furnizează servicii prin mijloace
electronice, stochează și obține acces la informații de pe dispozitivele utilizatorului.
2. Date personale - înseamnă orice informație referitoare la identificare sau date care
permit identificarea unei persoane fizice.
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal - înseamnă efectuarea următoarelor
operațiuni: colectarea, stocarea, ștergerea, dezvoltarea și divulgarea datelor.
4. Consimțământul unei persoane la care se referă datele - înseamnă indicație
voluntară, determinată voluntar, specifică, conștientă și fără echivoc a unei persoane
la care se referă datele, prin declarație sau acțiuni explicite care confirmă, exprimând
consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal legate de aceasta.
Consimțământul trebuie documentat într-un mod adecvat.
5. Cookie - înseamnă date IT, în special fișiere text mici, salvate și stocate pe dispozitive
prin care un Utilizator folosește paginile web ale Serviciului.
6. Serviciu - înseamnă o pagină web, sub care operatorul efectuează servicii on-line,
care operează pe domenii: https://www.whlf.eu
7. Dispozitiv - înseamnă un dispozitiv electronic prin care un Utilizator câștigă acces
la paginile web ale Serviciului.
8. Utilizator - înseamnă o entitate căreia, în conformitate cu regulamentele și
prevederile legii, serviciile pot fi prestate prin mijloace electronice sau cu care poate fi
încheiat un Contract pentru prestarea serviciilor prin mijloace electronice.
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IV. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter
personal
În funcție de relația dvs. cu Fundația World Healthy Living și de nivelul de utilizare
a funcționalităților anumitor servicii, menționate în Regulamentele Clubului Fundației
World Healthy Living, datele cu caracter personal pot fi colectate și prelucrate în
moduri diferite, inclusiv prin:
• colectarea datelor despre un utilizator prin „Cookie-uri”
• datele personale furnizate de dvs. pe paginile noastre web de către „Cookies”,
• cereri de participare la evenimentele organizate de ADO, depuse online prin intermediul
site-ului https://www.whlf.eu
• întrebări trimise către noi printr-un formular de contact,
• e-mail, telefon, chat și alte forme de comunicare și
• primirea de donații de la donatori pentru Fundație,
• furnizarea de date cu caracter personal de către partenerii Fundației World Healthy
Living
Fundația colectează și prelucrează următoarele date ale persoanelor care se înscriu
la conferințe organizate de fundație:
a) Numele și prenumele,
b) Adresa de e-mail,
c) Număr de telefon,
d) Locație (opțional)
e) O imagine a persoanei înregistrată sub formă de fotografii realizate în timpul
conferinței și plasate pe site-ul web în legătură cu promovarea activităților Fundației.
În timpul înregistrării la conferință, Utilizatorul este rugat, de asemenea, să furnizeze
numele și prenumele persoanei care l-a invitat la conferință, iar aceste date sunt
prelucrate și de Fundație.
Fundația colectează și procesează următoarele date despre persoanele care dau
donații Fundației, și anume:
a) numele, prenumele, adresa, numele companiei, numărul de identificare fiscală,
regon
Din motive de securitate, Fundația World Healthy Living nu vă contactează niciodată
pentru a obține informații, cum ar fi numărul cardului de credit, numărul contului
bancar, parola sau codul PIN. Dacă primiți un e-mail în care sunt necesare astfel
de informații, vă rugăm să informați imediat Fundația World Healthy Living despre
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aceasta. Administratorul serviciului nu colectează date referitoare la anumite date ale
persoanelor care navighează pe paginile web, cu excepția cazurilor în care este necesar
să se înregistreze și să se conecteze pentru utilizarea serviciului. Furnizarea oricăreia
dintre datele de mai sus este voluntară, dar dacă nu le furnizați, poate fi imposibil
să utilizați serviciile în domeniul funcționalităților specifice serviciilor care necesită
acest lucru. Datele cu caracter personal sunt colectate de către operatorul de date
și prelucrate cu toate serviciile în sfera necesară pentru derularea unui contract între
operator și o persoană fizică sau o entitate care desfășoară o activitate comercială,
la care se referă datele și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de către operatorul de
date.
În scopul asigurării calității serviciilor prestate de operator, datele sunt prelucrate pe
baza interesului justificat din punct de vedere legal al operatorului pentru:
a) Comercializarea serviciilor și a produselor proprii,
b) Organizarea de evenimente și conferințe de marketing,
c) Asigurarea sau solicitarea de despăgubiri,
d) Analiza calității serviciilor prestate de operator.
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V. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal
Pe baza unui consimțământ separat dat de un Utilizator, datele cu caracter personal
pot fi, de asemenea, prelucrate pentru comercializarea directă a produselor și
a serviciilor proprii ale Operatorului, cum ar fi:
a) trimiterea către un utilizator a informațiilor comerciale și de marketing și
a notificărilor de către operator și entitățile afiliate,
b) trimiterea de informații comerciale și de marketing și notificări prin gateway SMS,
e-mail de către operator și entități afiliate.
Datele sunt prelucrate în aceste scopuri pe baza unui interes legal justificat până la
depunerea unei contestații / revocarea consimțământului de către o persoană în orice
moment.
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VI. Transferul datelor cu caracter personal către terți
Operatorul de date are dreptul de a transfera datele cu caracter personal ale unui
utilizator, către terți (destinatarii datelor în temeiul Legii privind protecția datelor cu
caracter personal din 29 august 1997) pentru prestarea unui serviciu și în domeniul de
aplicare necesar pentru implementarea contractului, dacă partea:
a) a oferit asigurarea adecvată în protecția datelor cu caracter personal, în conformitate
cu cerințele prezentei politici de confidențialitate sau
b) a semnat un contract cu Fundația World Healthy Living pentru transferul datelor cu
caracter personal, în conformitate cu Directiva privind protecția datelor cu caracter
personal sau
c) are sediul în Uniunea Europeană sau într-o altă țară obligată să ofere protecții
adecvate pentru datele cu caracter personal, în conformitate cu ipotezele Directivei
privind protecția datelor cu caracter personal sau
d) are certificatul programului „Safe Harbour”. Obținerea certificatului de program „Safe
Harbour” de către entitățile participante la acesta prevede că acestea garantează un
nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, menționat în Directiva privind
protecția datelor cu caracter personal.
Fundația World Healthy Living poate transfera date cu caracter personal altor membri
ai grupului World Healthy Living Foundation, precum și entități situate în afara Uniunii
Europene, în Statele Unite ale Americii și alte companii, cu care World Healthy Living
Foundation cooperează îndeaproape la realizarea adecvată a unui serviciu , inclusiv:
• Companiile care deservesc sistemele noastre IT sau ne oferă instrumente IT,
• Subcontractanți care ne susțin în prestarea serviciilor IT,
• entități care desfășoară activități poștale și de curierat;
• Entități care desfășoară activități contabile, financiare și juridice,
• Entităților care prestează servicii legate de organizarea de conferințe și evenimente
care promovează activitatea fundației.
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VII. Dreptul de a accesa propriile date personale
Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata contractului, în timp ce după
expirarea acestuia sau primirea unei cereri de eliminare a datelor cu caracter personal,
numai pentru perioada necesară pentru:
a) Prelucrarea reclamațiilor și returnărilor,
b) Asigurarea și revendicarea unor creanțe potențiale către operator,
c) Îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului (de exemplu, pentru nevoile de audit,
obligații fiscale).
Fiecare Utilizator, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate de Operator și de
entitățile afiliate indicate la punctul 6 are următoarele drepturi:
a) Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate care îl privesc, în special
pentru a confirma prelucrarea și informațiile privind prelucrarea,
b) Dreptul de a modifica, actualiza sau solicita eliminarea datelor, dacă este greșit sau
incomplet,
c) Dreptul de a solicita limitarea procesării datelor:
- dacă corectitudinea datelor este pusă la îndoială pentru perioada care permite
operatorului să verifice corectitudinea datelor,
- dacă datele sunt prelucrate conform legii sau persoana la care se referă datele se
opune ștergerii acesteia, solicitând în schimb limitarea acesteia,
- dacă datele nu mai sunt necesare pentru prelucrare, ci pentru determinarea,
urmărirea sau protejarea revendicărilor,
- dacă se completează o contestație, până când se verifică dacă motivele justificate
din punct de vedere juridic ale operatorului sunt superioare bazei de recurs a unei
persoane la care se referă datele
d) Dreptul de a obține date cu caracter personal transmise operatorului și de a le
trimite altui operator, adică dreptul de a transfera date,
e) Dreptul de a depune o contestație privind prelucrarea datelor, inclusiv profilul de
profilare pe baza interesului justificat al operatorului sau la prelucrarea datelor în
scopuri de marketing direct,
f) Dreptul de a depune o contestație la organul de supraveghere polonez sau la organul
de supraveghere (președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal)
dintr-o altă țară membră a Uniunii Europene, conform cu locul obișnuit de reședință
sau locul de muncă al unei persoane la ale cărei date se referă, sau pentru locul
presupusei încălcări a GDPR,
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g) Dreptul de a obține intervenția umană din partea operatorului, prezentând propria
opinie și de a pune la îndoială deciziile pe baza prelucrării automate a datelor.
Pentru a utiliza drepturile de mai sus, cu excepția dreptului indicat la punctul f), vă
invităm să contactați operatorul la adresa de e-mail: rodo@whlf.eu sau prin poșta
tradițională:
WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION
Ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice12
Un răspuns la întrebarea sau cererea unui Utilizator va fi dat în formă electronică
la adresa de e-mail a Utilizatorului de la care a fost trimisă întrebarea / cererea, cu
excepția cazului în care un Utilizator solicită o altă formă de răspuns, în termen de o
lună de la data primirii întrebării/ cererii de către Operator. În cazul în care solicitarea
este de natură complexă sau există multe solicitări, operatorul poate prelungi această
perioadă pentru următoarele 2 luni, despre care un utilizator va fi informat în termen
de o lună de la primirea cererii.
În cazul în care solicitările unei persoane la care se referă datele sunt în mod clar
nejustificate sau excesive, în special datorită naturii sale statutare, operatorul poate:
a) percepe o taxă rezonabilă, luând în considerare costurile administrative ale furnizării
de informații, realizării comunicării sau asumării activităților solicitate sau
b) refuza asumarea unor acțiuni în legătură cu cererea.
Operatorul furnizează persoanei la care se referă datele, o copie a datelor cu caracter
personal care sunt prelucrate. Un operator poate percepe o taxă rezonabilă care
rezultă din costurile administrative pentru emiterea altor copii suplimentare pe care le
va solicita o persoană la care se referă datele.
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VIII. Utilizarea cookie-urilor
Serviciile on-line ale Fundației World Healthy Living, conform art. 173 din Legea privind
telecomunicațiile din 16 iulie 2004 utilizează cookie-uri care sunt date IT, în special
fișiere text, care sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului.
Principiile care determină prelucrarea datelor și care sunt datele colectate de cookieuri au fost determinate într-un document separat (denumit în continuare „Politica
privind cookie-urile”). Pentru a obține mai multe informații despre acest subiect, vă
încurajăm să vizitați pagina web: http://www.allaboutcookies.org/
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IX. Modificări ale politicii de confidențialitate
Fundația World Healthy Living poate introduce oricând modificări la această politică
de confidențialitate fără a fi nevoie să vă informeze despre asta. Orice modificare
introdusă va fi aplicabilă de la publicarea lor pe paginile web ale World Healthy
Living Foundation.
World Healthy Living Foundation
ul. Topolowa 22
32/082 Więckowice
PPWHLF\EN\01\07\2018
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