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Polityka prywatności
Drogi Forumowiczu! Dbamy o twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z forum
czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy ci najważniejsze informacje o zasadach
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych. Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych
przez Administratora w ramach świadczonych usług.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem forum jest:
Górek-Gliny.pl Kacper Górecki, Gaj 6, 11-015 Olsztynek, NIP 741-198-41-31
Dane kontaktowe Administratora: biuro@gorek-gliny.pl.

Dane Osobowe
Jeśli zamierzasz korzystać z forum, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich
danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas tylko i wyłącznie w celach
związanych z funkcjonowaniem forum.

Przetwarzanie danych
Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne
z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie
połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Cele przetwarzania
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
– korzystanie z forum,
– wysyłanie informacji dotyczących forum drogą elektroniczną.

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko w celu dla jakiego zostały podane i w związku
z funkcjonowaniem forum

Podanie danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne
do skorzystania z usług przez nas świadczonych.

Twoje prawa
Masz prawo:
– dostępu do twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– żądania usunięcia,
– żądania ograniczenia przetwarzania,
– przeniesienia danych do innego administratora danych.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Nasze dane kontaktowe to: biuro@gorek-gliny.pl. Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych
W związku z świadczeniem Tobie przez nas usług, Twoje dane mogą być przekazywane innym
podmiotom, które świadczą usługi wspierające naszą działalność. Dane mogą być przekazywane,
wyłącznie w celach realizacji zamówionych usług:
– firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,
– osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,
wspierającym naszą bieżącą działalność,
– dostawcy usług on-line (w szczególności Google)*.
*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii
Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń,
zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą
Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę twojej prywatności.

Okres przetwarzania
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę,
a więc do momentu, w którym:
– zakończy się funkcjonowanie forum,
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych.

Pliki cookies
Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek).
Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).
W naszej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o twojej sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać stronę, a zwłaszcza świadczone usługi,
– udostępniania funkcji strony, w tym możliwości korzystania z naszych usług,
– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika,
działania strony www.
Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich
opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie
plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej
przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki.
Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to,
że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z strony www,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia
lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

