
Polityka prywatności i klauzula informacyjna RODO

A. Definicje

1. Strona - strona internetowa https://inspiring-girls.pl/ prowadzona przez

Fundacja Inspiring Girls Polska z siedzibą w Warszawie

2. Użytkownik – każda z osób odwiedzających Stronę,

3. Administrator lub Fundacja - Fundacja Inspiring Girls Polska z siedzibą w

Warszawie wpisana pod numerem KRS: 0000900422,

4. Polityka prywatności  - niniejszy dokument,

5. RODO - Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych)

6. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to

osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności

na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny,

dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych

czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość (definicja pochodzi z art. 4 pkt

1 RODO).

B. Ochrona danych osobowych

I. Informacje wstępne

1. Informujemy, że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych, w

szczególności zgodnie z RODO.

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inspiring Girls Polska z

siedzibą w Warszawie (03-968) przy ul. Saskiej 7C wpisana do rejestru

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
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samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:

0000900422, NIP: 1133033341, Regon 388972797.

3. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez

wysłanie wiadomość e-mail na adres: fundacja@inspiring-girls.pl

4. Zastrzegamy, że Fundacja nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych

od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. W

razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem:

fundacja@inspiring-girls.pl

II. Jakie dane osobowe może zbierać Fundacja?

W zależności od celu (opisanego w punkcie IV poniżej) Fundacja może zbierać takie dane

osobowe jak:

(a) dane osób kontaktujących się z Fundacją telefonicznie, poprzez e-mail lub przez

formularz kontaktowy – w zakresie i w celu niezbędnym do odpowiedzi

na pytanie, w związku z którym użytkownik kontaktuje się z Fundacją,

(b) dane osób chcących pełnić funkcję Role Models,

(c) dane przedstawicieli szkół, które chcą rozpocząć współpracę z Fundacją,

(d) dane osób wspierających Fundację,

(e) dane osób współpracujących z Fundacją - w innym zakresie niż opisany wyżej.

III. W jaki sposób Fundacja zbiera dane osobowe?

W większości przypadku Użytkownicy samodzielnie przekazują dane osobowe Fundacji.

Dzieje się tak między innymi w sytuacji gdy Użytkownik:

(a) wysyła wiadomość e-mail do Fundacji,

(b) wypełnia jeden z dostępnych formularzy kontaktowych na Stronie,

(c) zapisuje się do newslettera,

(d) chce pobrać dokument ze Strony,

(e) chce nawiązać współpracę z Fundacją lub nawiąże współpracę z Fundacją,

(f) bierze udział w rekrutacji organizowanej przez Fundację.

Ponadto, część informacji na Państwa temat może być przez nas gromadzona w wyniku

wyszukiwania potencjalnych podmiotów lub osób do współpracy z Fundacją.
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IV. Cel, podstawa i czas przetwarzania danych osobowych

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych są następujące:

(a) w przypadku kontakt z Fundacją za pośrednictwem poczty

elektronicznej

Wysyłając do Fundacji wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazują

nam Państwo swój adres e-mail. W treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również

inne dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników ma na celu w

pierwszej kolejności podjęcie czynności w odpowiedzi na wiadomość e-mail (np.

odpowiedź na pytanie, nawiązanie kontaktu), a  następnie archiwizacja korespondencji.

Dobrowolność podania danych: Wyjaśniamy, iż podanie Państwa danych osobowych

jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do nawiązania kontaktu z Fundacją. W razie

odmowy podania tych danych, kontakt z Fundacją nie będzie możliwy.

Podstawa przetwarzania: W przypadku, gdy Państwo inicjują kontakt z Fundacją,

podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli

prawnie uzasadniony interes Fundacji. Z kolei podstawą prawną przetwarzania po

zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji

na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania: Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy

w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do

domagania się przedstawienia historii korespondencji, która była prowadzona z

Fundacją (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również mogą Państwo żądać jej usunięcia,

chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np.

obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

(b) w przypadku kontaktu z Fundacją za pośrednictwem formularza

kontaktowego na Stronie w zakładce kontakt, formularza

dedykowanego dla szkół w zakładkach home, IG Polska i Zaangażuj
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się lub formularza dla Role Model w zakładkach home, IG Polska i

Zaangażuj się

Wysyłając do Fundacji wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego w

zakładce kontakt przekazują Państwo Fundacji następujące dane:

✔ swój adres e-mail

✔ imię.

Jeśli są Państwo przedstawicielem szkoły, która chce nawiązać kontakt z Fundacją w

treści formularza konieczne jest wskazanie takich danych jak między innymi:

✔ nazwa szkoły,

✔ imię i nazwisko koordynatora,

✔ pozycja w szkole,

✔ e-mail,

✔ adres szkoły.

Wypełniając formularz  jako role models podają Państwo między innymi takie dane jak:

✔ imię, nazwisko,

✔ sektor pracy,

✔ miejsce zamieszkania

✔ nazwę firmy, w której Państwo pracujecie,

✔ e-mail,

✔ telefon.

W każdym przypadku w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane

osobowe. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników ma na celu w pierwszej

kolejności podjęcie czynności w odpowiedzi na wiadomość e-mail (np. odpowiedź na

pytanie, nawiązanie kontaktu), a  następnie archiwizacja korespondencji.

Dobrowolność podania danych: Wyjaśniamy, iż podanie Państwa danych osobowych

jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do nawiązania kontaktu z Fundacją. W razie

odmowy podania tych danych, kontakt z Fundacją nie będzie możliwy.
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Podstawa przetwarzania: W przypadku, gdy Państwo inicjują kontakt z Fundacją,

podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli

prawnie uzasadniony interes Fundacji. Z kolei podstawą prawną przetwarzania po

zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji

na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania: Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy

w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do

domagania się przedstawienia historii korespondencji, która była prowadzona z

Fundacją (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również mogą Państwo żądać jej usunięcia,

chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np.

obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

(c) w przypadku rozpoczęcia współpracy/zawarcia umowy z Fundacją

Jeśli zdecydują się Państwo na zawarcie umowy z Fundacją, niezbędne będzie

przekazanie danych osobowych w celu oznaczenia Państwa jako strony umowy

(minimum: imię, nazwisko, adres, PESEL/NIP) i wykonania umowy.

Dobrowolność podania danych: Wyjaśniamy, iż podanie Państwa danych osobowych

jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zawarcia umowy z Fundacją. W razie

odmowy podania tych danych, zawarcie i wykonanie umowy z Fundacją nie będzie

możliwe.

Podstawa prawa: W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych

osobowych będzie  art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Czas przetwarzania: W tym przypadku Fundacja będzie przetwarzać Państwa dane

przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z

zawartą umową.

(d) w przypadku zapisania się na newsletter lub pobrania dokumentów

np. przygotowanych przez Fundację raportów
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Jeżeli chcą się Państwo zapisać się do newslettera wysyłanego przez Fundację lub pobrać

przygotowane przez Fundację dokumenty, konieczne jest podanie Fundacji swojego

adresu e-mail oraz imienia za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub

pobrania dokumentów.

Podstawa przetwarzania: Dane podane podczas zapisywania się na newsletter lub w

celu pobrania dokumentów będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust.

1 lit. a RODO) wyrażonej podczas zapisu. W przypadku przetwarzania danych

uzyskanych automatycznie przez system mailingowy podstawą prawną jest art. 6 ust. 1

lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Fundacji polegający na analizie zachowań

subskrybentów w celu optymalizacji działań.

Dobrowolność podania danych: Wyjaśniamy, że podanie Państwa danych osobowych

jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zapisania się na newsletter czy pobrania

dokumentu. W razie odmowy podania tych danych, zapisanie się na newsletter lub/i

pobranie dokumentów nie będzie możliwe.

Rezygnacja z newslettera: Informujemy, że w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować

z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej

wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu skontaktować się z Fundacją

mailowo - fundacja@inspiring-girls.pl.

Czas przetwarzania – newsletter: Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania

newslettera, chyba że wcześniej zrezygnują Państwo z jego otrzymywania. Rezygnacja z

otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. W takiej

sytuacji Państwa dane nadal będą przechowywane w systemie Fundacji w celu obrony

przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w

szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Państwa zgody na otrzymywanie

newslettera, co stanowi uzasadniony interes Fundacji, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit.

f RODO.

Czas przetwarzania – pobranie dokumentu: Podane dane osobowe wyłącznie w celu

pobrania dokumentu (bez zapisu na newsletter) mogą być przechowywane
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maksymalnie przez okres pięciu lat, chyba że ich przechowywanie jest uzasadnione z

uwagi na nadrzędny interes Fundacji, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze

strony Użytkownika (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

(e) w przypadku zaistnienia obowiązków podatkowych lub księgowych

po stronie Fundacji

Podstawa prawna: Jeżeli zaistnieje sytuacja rodząca po stronie Fundacji obowiązki

księgowe lub podatkowe (np. związana z przekazaniem darowizn na rzecz Fundacji),

wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ciążących na

Fundacji obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z

właściwymi przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Czas przetwarzania: W takim przypadku dane osobowe mogą być przechowane przez

okres niezbędny dla realizacji zobowiązań podatkowych (nie dłużej niż 5 lat od końca

roku podatkowego).

(f) w przypadku konieczności ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez

Fundację

Podstawa prawna: Fundacja może wykorzystać przekazane jej dane osobowe w celu

ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, a także udostępniać dane Użytkowników na

żądanie uprawnionych organów publicznych. W takim przypadku podstawą prawną jest

art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania: Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres

odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Fundacja i jakie

mogą być podnoszone wobec Fundacji.

(g) w przypadku prowadzenia postępowań rekrutacyjnych w Fundacji

Podstawa prawna: Fundacja może wykorzystać dane osobowe podane w procesach

rekrutacji na podstawie zgody kandydatów. W takim przypadku podstawą prawną jest

art. 6 ust. 1 lit.a RODO.
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Dobrowolność podania danych: Wyjaśniamy, że podanie Państwa danych osobowych

jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W

razie odmowy podania tych danych, udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.

Czas przetwarzania: Dane osobowe w takim przypadku będą przechowywane na czas

trwania postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na ich

wykorzystanie w kolejnych procesach rekrutacji – nie dłużej niż 1 rok od wyrażenia

zgody.

(h) w przypadku zbierania danych przez Fundację dotyczących

potencjalnych podmiotów lub osób do współpracy z Fundacją

Fundacja może zbierać także dane osobowy przedstawicieli szkół pozyskane z

ogólnodostępnych źródeł lub ustalone w rozmowie telefonicznej w celu nawiązania

współpracy. Ponadto, Fundacja może gromadzić dane osobowe osób, którym chciałaby

powierzyć funkcje Role Model.

Podstawa przetwarzania: W takim przypadku podstawą przetwarzania Państwa

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes

Fundacji polegający na podejmowaniu działań celem wykonywania swojej działalności.

Czas przetwarzania: Dane osobowe w takim przypadku będą przechowywane do czasu

złożenia propozycji współpracy, a w przypadku braku porozumienia co do wspólnego

działania będą przetwarzane wówczas gdy Fundacja będzie miała inna, dodatkową

podstawę przetwarzania.

V. Cofnięcie zgody

Informujemy, że w zakresie w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane

na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne, a zgoda może być

wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Odbiory Państwa danych osobowych
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Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Fundacja

współpracuje w związku z prowadzoną działalnością. Zapewniamy, że zawsze

dostarczamy partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów,

dla których współpraca została nawiązana. Partnerzy Fundacji mogą mieć

potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o Użytkownikach.

Państwa dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

(a) hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze

(b) dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje

dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,

(c) podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje

dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów,

w których znajdują się dane osobowe,

(d) podmiot dostarczający Fundacji narzędzi do zarządzania wewnętrznego

oraz udostępniania danych,

(e) podmioty świadczące pomoc w analizie danych przez dostarczenie

narzędzi analitycznych,

(f) pomioty świadczące pomoc prawną, księgową, podatkową na rzecz

Fundacji.

VII. Państwa prawa

Fundacja informuje, że posiadają Państwo następujące uprawnienia:

(a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

(b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

(c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

(d) prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

(e) prawo do przenoszenia danych,

(f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

(g) prawo do prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane

szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.
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VIII. Inne

1. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu, ani podobnemu podejmowaniu

decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

2. Dostęp do danych osobowych zawartych w formularzach przeznaczonych dla szkół

oraz role models umieszczonych na Stronie mogą uzyskać przedstawiciele Inspiring

Girls International z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W innym zakresie Fundacja nie

przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

C. PLIKI COOKIES

1. Strona korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa

urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być

odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system

teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

3. Niektóre używane przez Fundację cookies są usuwane po zakończeniu sesji

przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies

są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają Fundacji

rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

4. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu

informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej

informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z

postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać. W

menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące

zmiany ustawień cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików

cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Zastrzegam, że

wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w

korzystaniu z Strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują

cookies.

5. Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od

podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu

prawidłowego działania strony.
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6. Cookies podmiotów trzecich. Nasza Strona, podobnie jak większość współczesnych

stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co

wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

D. GOOGLE ANALYTICS

1. Fundacja korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC,

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie

uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu

optymalizacji działania Strony.

3. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim

korzystaniu ze Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej

przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

4. Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek

danych, które pozwalałaby na Państwa identyfikację. W związku z tym, dane

gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych.

Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności

-

✔ ciasteczka kodu Google Analytics służące statystykom

✔ cookie_notice została dodana plugin dotycząca akceptacji cookies, co

sprawa, że w przypadku gdy zaakceptują Państwo używanie plików

cookies na Stronie, informacja o używaniu plików nie będzie się pojawiać

przy następnej wizycie na naszej Stronie.

5. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w

ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami

przygotowanymi przez

Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

E. SOCIAL MEDIA

1. Obserwując profilowe społecznościowe Fundacji, wchodząc w interakcje, dodając

komentarze itp. sprawiają Państwo, że widzimy Państwa dane osobowe

zgromadzone w ramach Państwa profilu społecznościowego.
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2. Korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym mogą

Państwo zdecydować jakie Państwa dane będą dostępne.

3. Fundacja nie kopiuje danych z profili społecznościowych do swoich baz.

4. Fundacja przetwarza takie dane wyłącznie w celu obsługi kont na portalach

zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów

społecznościowych.

F. NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane

przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn, Instagram.

2. Jeśli zalogowali się Państwo się do jednego z serwisów społecznościowych, to

usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej

Stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.

3. Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane

zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio

Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie niezbędne

jest wylogowanie się z serwisu.

4. Proszę pamiętać, że jest możliwość, aby całkowicie uniemożliwić załadowanie na

stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np.

blokowanie skryptów.

5. Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów

serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, ważne

informacje takie jak (cel przetwarzanie, podstawy itp.) znajdą Państwo w

politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

(a) Facebook - https://www.facebook.com/privacy/explanation

(b) LinkedIN - https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

(c) Instagram -

https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

G. LOGI SERWERA
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1. Korzystanie z Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest

umiejscowiona Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest

w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce

internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami

korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa

identyfikacji.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do

administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami

upoważnionymi do administrowania serwerem.

H. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Nasza Polityka Prywatności może zostać zmieniona, w szczególności jeżeli będzie to

konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach świadczonych przez nas

usług lub zmiany obowiązującego prawa.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 07.07.2021 r.
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