POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIA GŁOS KOCIEWIA

Szanowni Państwo, zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia 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 (zwanego dalej: RODO) zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią.

Dane administratora i inspektora ochrony danych
Administratorem na potrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach
członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych jest:

Stowarzyszenie Głos Kociewia
ul. Chojnicka 8/3
83-200 Starogard Gdański
gloskociewia@wp.pl

Zakres przetwarzania danych osobowych
Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla
zapewnienia funkcjonowania witryny http://gloskociewia.pl/ , prezentowanych przez nas treści oraz
usług, na przykład, kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej (forum) lub logujesz się. Twoje
dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą.
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki
techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w
celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.

Cele przetwarzania i zasady prawne rządzące sposobem przetwarzania Twoich danych osobowych
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:
- dostęp do forum internetowego stowarzyszenia
- anonimowe dane statystyczne

Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych
Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do
spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub
regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe
zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia
przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte.

Ciasteczka(cookies), usługi analityczne (web analysis) i media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies) oraz usług analitycznych google
analytics.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
Państwa dane osobowe zebrane drogą elektroniczną (podczas rejestracji na forum) nie są przekazywane
osobom trzecim.

Twoje prawa
W związku ze zbieraniem Twoich danych przysługują Ci prawa, o czym mamy przyjemność
poinformować Cię w tym miejscu. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw nieodpłatnie,
po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie
ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za
przekazanie wiadomości:
mailem: gloskociewia@wp.pl
pocztą: ul. Chojnicka 8/3, 83-200 Starogard Gdański
Prawo dostępu do danych
Masz prawo domagać się od nas informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych
na Twój temat.

Prawo do sprostowania
Masz prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych
przechowywanych na Twój temat.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli
kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się
w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nie życzysz sobie, aby dane te zostały
usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z
przepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia
Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile
utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do
informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego,
w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś/łaś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia
lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do
przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie
trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych.
Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane,
o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO,
masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody
Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym.
Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż z przyczyn
technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że
możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości.

Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje
prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do
organu regulacyjnego.

Zmiany w Polityce prywatności
W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe,
zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również
zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub
zmienionych produktów lub usług.

