Polityka Prywatności
Informacje ogólne
a.
Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) pozyskanych za pośrednictwem
strony internetowej http://www.poradnia-pema.pl (dalej: Strona) jest Stowarzyszenie
TYGART z siedzibą w Krakowie (31-156), ul. Zacisze 12 - wpisane do Rejestru
Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000235756,
NIP: 6762058053, REGON: 351456248

b. Adres kontaktowy poczty elektronicznej ADO w sprawach związanych z
funkcjonowaniem
strony:
prywatnosc@poradnia-pema.pl,
za
jego
pośrednictwem zrealizujesz również swoje uprawnienia.
c. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych iod@tygart.pl
d. ADO dba o ochronę danych osobowych oraz prywatności osób
odwiedzających Stronę (dalej: Użytkownicy). Dane osobowe zbierane za
pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania
danych osobowych.
Kontakt e-mail
Cel przetwarzania
danych
osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania

Zakres przetwarzanych danych

Dane przetwarzane
są w celu
nawiązania z Tobą
kontaktu, którego
byłeś inicjatorem.

Podstawą przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
czyli prawnie uzasadniony
interes ADO polegający na
udzieleniu odpowiedzi na
Twoją wiadomość.
Podstawą prawną
przetwarzania po
zakończeniu kontaktu jest
prawnie uzasadniony
interes administratora
polegający na archiwizacji

Kontaktując się z nami za
pośrednictwem poczty elektronicznej,
z wykorzystaniem adresów
wskazanych na Stronie, lub
przesyłając zapytanie przez formularz
przekazujesz nam swój adres e-mail
jako adres nadawcy, imię i nazwisko.
W treści możesz zawrzeć również
inne dane osobowe na co nie mamy
bezpośredniego wpływu.

korespondencji na potrzeby
wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
Twoje uprawnienia
Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami
prowadziłeś (jeżeli podlega archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że
jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed
potencjalnymi roszczeniami.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania nie dłużej jednak niż 6 lat.

Pliki Cookies
Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest
ustalana czyjakolwiek tożsamość.
a.
Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których
przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze
Strony. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i
dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne do skontaktowania się z
ADO za pośrednictwem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego.

b. Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez
Użytkownika ze Strony:
o rodzaj używanej przeglądarki,
o używany system operacyjny,
o adres URL strony odwiedzanej wcześniej,
o godzina wysłania zapytania na serwer adres IP komputera.
c. Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:
•
•

zapewnienia poprawnego działania Strony, w tym dostosowania zawartości
Strony do preferencji Użytkowników;
analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

d. ADO wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
•
•

pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są
usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;
pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub
wygaśnięcia.

e. Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do
celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji
Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie.
f. Więcej o plikach cookies na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/

Logi serwera
a.
Informacje zapisane w logach serwera nie są kojarzone z innymi danymi w tym z
danymi osobowymi a na ich podstawie nie jest ustalana niczyja tożsamość.

b. Logi serwera są wyłącznie informacjami technicznymi pomocnymi w
administrowaniu stroną.
c. Zawartość logów dostępna jest tylko dla osób upoważnionych do
administrowania infrastrukturą IT ADO.
d. Gdy korzystasz ze strony, serwer zapisuje każde zapytanie jakie do niego
skierowała Twoja przeglądarka w swoich logach, są to m. in takie informacje
jak:
•
•
•

adres IP
data i czas serwera
informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego
korzystasz.

Masz wątpliwości odnośnie zasad przetwarzania informacji na tej stronie? W każdej chwili
możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: prywatnosc@poradnia-pema.pl

