Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:









Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
a także do przenoszenia swoich danych osobowych tj. do otrzymania od
administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku (RODO).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
podlegały profilowaniu.
Administratorem danych jest Bartłomiej Chowanski (osoba prywatna) zamieszkały
we Wrocławiu, z którym można się skontaktować pod adresem banan_5@o2.pl

Pliki Cookies
Na stronie www.stablowice.net.pl używamy plików cookie do zbierania i przetwarzania
danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronie www.stablowice.net.pl. Pragniemy
zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, tak aby
dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. Zapoznaj się z
poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu klikając przycisk . Klikając przycisk
„Akceptuję” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte na stronie
www.stablowice.net.pl/rodo.
RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie 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 (określane popularnie jako
„RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących
przetwarzanie danych osobowych
Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi
danymi są adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies.
Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych?
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 – (RODO),
przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
przez nas, a także Zaufanych Partnerów:







prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych
prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim
jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania
Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:




masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu
realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):
masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych


Celem dokonania pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie
ich do potrzeb i wygody użytkowników

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania
przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO
podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem
powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania –
czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych
działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do
wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego
uzasadnionego interesu.
Przekazywanie danych
Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz Zaufanych
Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku
przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do
korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W każdym przypadku przekazanie
danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą
być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące
przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies
Na tej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie służących do
zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu
analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w
plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet,
smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na
stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
Zgoda
Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w
związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach statystycznych w tym ich
przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych
z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę
zgodę, klikając w przycisk „Akceptuję” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne.
Zaufani Partnerzy
Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom
w celach statystycznych.
Zaufanie partnerzy:
Google Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych
Facebook, Inc. - w celach statystycznych, analizy danych, w celach marketingowych

