1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz
plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy
kamienskie.info Paweł Ukraiński, będących pod domeną główną http://kamienskie.info
/ (zwane dalej „Stroną internetową”).
2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Ukraiński prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą kamienskie.info Paweł Ukraiński, adres głównego
miejsca wykonywania działalności: Wysockiego 12a/7 72-400 Kamień Pomorski (zwany
dalej „Administratorem”).
3. Z Administratorem możesz skontaktować się z pisząc na adres:
kontakt@kamienskie.info lub dzwoniąc pod numer: +48 883270113.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość publikacji kompletnych
artykułów informacyjnych, skontaktowania się z ogłoszeniodawcą, możliwość
identyfikacji osoby pozostawiającej komentarz przy artykule, lub dane demograficzne
do prowadzenia statystyk strony internetowej.
5. W związku z Twoim korzystaniem ze strony internetowej, Administrator będzie
przetwarzał dane osobowe:
•

imię i nazwisko, nazwa firmy – pod warunkiem podania

•

numer telefonu – pod warunkiem podania

•

adres e-mail – pod warunkiem podania

•

numeru IP komputera

•

wizerunek osób
6. Artykuły na tej stronie internetowej mogą zawierać osadzone treści (np. filmy,
obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie
do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny
mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe,
zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym
materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem
jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

7. Z plików cookie korzystają też skrypty, które zbierają na tej stronie informacje
statystyczne, dzięki czemu jej administratorzy wiedzą jakie treści najczęściej są
oglądane, a tym samym mogą dopasować zawartość strony do oczekiwań
Użytkowników. Strona kamienskie.info korzysta z usług Google Analytics.
8. Dzięki plikom cookie mogą sprawdzić na jakie strony wchodzą Użytkownicy i przez to
wiedzą jakie reklamy im wyświetlić (np. jeśli Użytkownik wchodzi strony z książkami to
w boxach reklamowych właśnie reklamy książek zostaną zaprezentowane). Za
zbieranie statystyk odpowiedzialny jest system Google Analytics, natomiast
personalizowaniem reklam zajmuje się usługa Google Adsense.
9. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas
nieokreślony.
10. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania
spamu.
11. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
•

przetwarzane zgodnie z prawem,

•

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

•

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

12. Twoje prawa:
•

Prawo dostępu. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z
wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak,
to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy
zobowiązani do udzielenia stosownych informacji w bez nadmiernych opłat oraz bez
zbędnej zwłoki. Termin realizacji 1 miesiąc, nie dłużej niż 3 miesiące w
skomplikowanych przypadkach.

•

Prawo sprostowania. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do administratora z
wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w
zgromadzonych danych osobowych.

•

Prawo ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o
ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile
Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie
jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody,
chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej
osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

•

Prawo sprzeciwu. W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw,
możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na
nadrzędność twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

•

Prawo do bycia zapomnianym. W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o
ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej
danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

•

Prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do
administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoich danych
osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie twojej zgody
lub w związku z realizacją umowy.

•

Prawo do cofnięcia zgody. W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do
administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
13. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie
podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.

14. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
15. Informacje końcowe

•

Możesz korzystać ze strony internetowej bez udostępnienia nam prywatnych
informacji. Podanie pewnych danych takich jak: e-mail, będą potrzebne jedynie w
przypadku korzystania z niektórych części serwisu: system komentarzy oraz dział
ogłoszeń. W ramach działalności Administrator może przechowywać informacje, np.
dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu
zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi
Użytkownikami. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane
będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach
udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien
starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w
szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.

•

Administrator zobowiązuje się, iż nie będzie ani udostępniać, ani sprzedawać osobom
(podmiotom) trzecim Państwa danych osobowych. Podane przez Państwo dane
osobowe będą przetwarzane dla wyłącznych potrzeb strony internetowej (zgodnie z
ustawą z dn. 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133, poz. 833 z
późn. zm.).

•

Akceptując Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do
swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą
być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru
sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego
danych z bazy danych.

•

Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych
przetwarzanych przez Administratora . Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w
siedzibie Administratora.

