Polityka prywatności serwisu Spółdzielni Kultury

●

●

●

Ochrona prywatności Użytkowników strony Spółdzielnia Kultury ma dla nas bardzo
duże znaczenie. Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie
stosujemy zasady ich przetwarzania i wykorzystywania.
Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach serwisu do
niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym
poziomie.
Korzystając ze strony Spółdzielni Kultury akceptujesz zasady zawarte w poniższej
polityce prywatności.

Jakie dane gromadzimy i co się z nimi dzieje:

●

Dane osobowe podawane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnym,
kontaktowym i danych do kontaktu są wykorzystywane w ściśle określonych celach,
które każdy użytkownik akceptuje poprzez założenie konta na stronie Spółdzielnia
Kultury.

●

Użytkownik podczas rejestracji konta na stronie akceptuje politykę prywatności strony
Spółdzielnia Kultury, wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie podanych
danych osobowych w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym.

●

Dane o użytkownikach korzystających z naszych serwisów (adres IP, adresy
odwiedzonych stron, konfiguracja przeglądarki) mogą być rejestrowane
i wykorzystywane w celach statystycznych.

●

Dane użytkowników gromadzone przez Spółdzielnię Kultury, zarówno automatycznie,
jak i za pomocą formularzy, nie są bez zgody użytkowników przekazywane innym
podmiotom, poza przypadkami wymaganymi przez obowiązujące prawo. Nasze bazy
danych osobowych są zgłoszone do rejestru GIODO.

●

Administrator strony zastrzega sobie prawo do redagowania danych podanych w
profilach organizacji i zasobów w tym: redagowania tekstów i dodawania zdjęć. Jeżeli
profile użytkowników, dodane przez nich organizacje lub zasoby będą źle opisane lub
nie będą zgodne z opisaną na stronie ideą Spółdzielni Kultury administrator zastrzega
sobie prawo do ich usunięcia.

Adresy IP

●

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z
pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w
zarządzaniu naszą stroną WWW.

●

Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych
demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z
którego nastąpiło połączenie).

Mechanizm Cookies
Dla Państwa wygody strona www.spoldzielniakultury.waw.pl używa plików cookies i
podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w
celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez
odwiedzany przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia (np. komputera albo
telefonu).
●

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak
zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?
●

●
●

W Spółdzielni Kultury stosujemy cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania
informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli
pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
Pliki cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).
Dodatkowo, serwis używa Google Analytics, usługi analitycznej Google Inc.
("Google"). Google Analytics używa plików cookies, plików tekstowych, które są
zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i umożliwiają analizę
korzystania ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookies informacje
dotyczące korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane
są do serwera Google w USA i tam gromadzone. Na podstawie tych danych tworzone
są raporty aktywności na potrzeby administratorów serwisu. Google może również
przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane przepisami prawa
lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie zestawia
adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje. Korzystając z serwisu
zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych w
opisany wyżej sposób i w wymienionym celu.

Kto jest administratorem Twoich danych:
●

●

Administratorem Twoich danych jest Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy
Mokotów m. st. Warszawy. (Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28). Na mocy art.
37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który
w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.
Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: ioddor@kamus.pl

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?

●

Dane osobowe przetwarzane przez Dom Kultury „DOROŻKARNIA” przechowywane
będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do
odwołania zgody. Staramy się aby okres ich przechowywania nie był dłuższy niż 3
lata. Jednakże z uwagi np. na obowiązek rozliczeń finansowo księgowych niektóre z
nich będziemy przechowywać do 6 lat.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
●

dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

●

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

●

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

●

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Kontakt

●

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony
prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z
nią
kontaktów,
proszone
są
o
wysłanie
uwag
na
adres:
greta.drozdziel@dorozkarnia.pl

Zmiany
●

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną
odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

