Oświadczenie o ochronie danych
1. Sprawy ogólne
Podmiot odpowiedzialny: Centrum Kultury w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 7, 68-100 Żagań jest
operatorem strony internetowej www.jarmarkmichala.zagan.pl („Strona internetowa”).
Inspektor Ochrony Danych:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych. Poniższa polityka prywatności wyjaśnia
gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Twoich danych za pośrednictwem naszej strony
internetowej. Strona internetowa może zawierać linki do ofert innych dostawców, którzy nie są
objęci niniejszą polityką prywatności.
2. Dane osobowe
Dane osobowe to indywidualne dane osobowe lub faktyczne dotyczące konkretnej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich np. informacje takie jak poprawne
nazwisko, adres, adres pocztowy i numer telefonu. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla
nas ważną kwestią. Z tego powodu nasza strona internetowa działa zgodnie z przepisami
ustawowymi, w szczególności z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
3. Korzystanie ze strony internetowej bez podawania danych osobowych
Możesz korzystać z informacji oferowanych na naszej stronie internetowej bez konieczności
podawania jakichkolwiek danych osobowych.
1. a) Pliki logów
Przedmiot przetwarzania: Kiedy uzyskuje się dostęp do strony internetowej, zbieramy
informacje na temat żądającego komputera i przeglądarki internetowej, takie jak czas
wywołania, wywołana treść, typ przeglądarki i system operacyjny. Pełne adresy IP, które
mogłyby umożliwić identyfikację określonego komputera, a zatem określonego użytkownika
Internetu, nie są gromadzone.
Cele przetwarzania: Informacje te służą nam do oceny i optymalizacji korzystania z naszej
strony internetowej, tzn. realizowania uzasadnionych interesów.
Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
1. b) Pliki cookie
Przedmiot przetwarzania: W momencie wywoływania strony internetowej sporządzane są tzw.
pliki cookies, są to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w Twojej przeglądarce. Są to
sesyjne pliki cookie. Takie pliki cookie są ważne tylko przez czas trwania sesji przeglądarki i nie
są przechowywane na stałe, ale są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. W
plikach cookie nie są zapisywane żadne dane, które można przypisać bezpośrednio do Twojej
osoby. Zawartości plików cookie nie są również łączone z danymi osobowymi, ale pozostają

pseudonimizowane (dane są bezpośrednio przypisywane tylko do losowo generowanego
identyfikatora).
Cele przetwarzania: Te pliki cookie są używane do przetwarzania żądań Twojej przeglądarki
wystosowanych względem naszej strony internetowej i są przypisywane konkretnemu
użytkownikowi, np. jakie treści już wywołałeś lub produkty umieszczone na liście
obserwowanych. Dane przechowywane w plikach cookie służą do oceny korzystania z naszej
strony internetowej i jej optymalizacji, a także do realizacji listy obserwowanych, tzn.
realizowania uzasadnionych interesów.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Możliwość odwołania: Możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, dezaktywując pliki
cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, możesz w każdej chwili przeglądać
zawartość plików cookie i usuwać je. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, możesz w
pewnych sytuacjach nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony
internetowej.
1. c) Google Analytics
Przedmiot przetwarzania: Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci przez
Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie. Informacje o korzystaniu z tej
strony, zawarte w plikach cookie, a dotyczące korzystania ze strony, wysyłane są na serwer
Google do USA i tam zapisywane. Twój adres IP zostanie przez Google wcześniej skrócony,
dotyczy to obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na
serwer Google w USA dociera cały adres IP, podlega on tam jednak natychmiastowemu
skasowaniu. Adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach działalności Google
Analytics nie ulega połączeniu z innymi danymi Google .
Cele przetwarzania: Nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje do oceny aktywności
strony w sieci, sporządzenia raportów z aktywności strony dla użytkownika strony oraz
realizacji na rzecz administratora strony internetowej innych usług, związanych z korzystaniem
ze strony i z Internetu.
Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Możliwości odwołania:
Możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, dezaktywując pliki cookie w ustawieniach
swojej przeglądarki internetowej, możesz w każdej chwili przeglądać zawartość plików cookie i
usuwać je. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, możesz w pewnych sytuacjach nie być w
stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
Ponadto mogą Państwo zablokować zapis danych, wytworzonych przez cookie, a dotyczących
korzystania ze strony przez Państwa (wraz z Państwa adresem IP) przez Google oraz dalsze
przetwarzanie tych danych przez Google , poprzez załadowanie wtyczki, dostępnej pod
następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link.
Zostanie ustawiony plik cookie Opt-Out, który uniemożliwi przyszłe gromadzenie Twoich danych
podczas odwiedzania tej strony internetowej: Dezaktywowanie Google Analytics
Więcej informacji na temat Warunków korzystania z usługi Google Analytics i ochrony danych
można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub
https://policies.google.com/?hl=pl

4. Przetwarzanie danych, które nam przesyłasz
Bez zgody użytkownika dane osobowe nie będą przetwarzane za pośrednictwem naszych stron
internetowych poza danymi wymienionymi w ust. 3. Użytkownik decyduje, czy chce ujawnić w
ramach zapytania dane osobowe, czy też nie.
Przedmiot przetwarzania:
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem,
gromadzimy podane przez Ciebie dane osobowe, włącznie z treścią Twojego zapytania.
Podczas korzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie nazwiska i nazwy
firmy, adresu e-mail i adresu pocztowego w celu przetworzenia Twojej sprawy.
Cele przetwarzania: Używamy tych danych do przetwarzania Twojego zapytania i np. przesłania
Ci materiału lub wzoru. W ramach postanowień ustawowych możemy wykorzystywać Twoje
dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, tj. w celach ścigania uzasadnionych
interesów, chyba że się z tym nie zgadzasz.
Podstawy prawne przetwarzania to art. 6, ust. 1, litera b RODO (środki przed umowne) lub art. 6,
ust. 1, litera f RODO (uzasadnione interesy).
5. Poufność Twoich danych i przekazywanie ich osobom trzecim
Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania milczenia. W razie potrzeby przekazujemy
Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie zewnętrznym usługodawcom, jeśli przesyłamy Ci
materiały lub próbki.
W przeciwnym razie przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jesteśmy do
tego prawnie zobowiązani, np. organom ścigania. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
W ramach przetwarzania danych zlecenia korzystamy poza Google także z innych (patrz punkt
3.c) usługodawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi
instrukcjami i pod naszą kontrolą: LH.pl.
6. Czas zapisywania danych
Staramy się przetwarzać dane osobowe tylko w możliwie najniższym zakresie. Zapisujemy
Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu lub tak długo, jak długo
występuje obowiązek prawny.
7. Twoje prawa
Jeżeli istnieją odpowiednie warunki prawne przysługują Ci następujące prawa:
•

Masz prawo do uzyskania informacji o danych osobowych przechowywanych na Twój
temat (art. 15 RODO).

•

Masz prawo żądać korekty nieprawidłowych danych (art. 16 RODO).

•

Masz prawo żądać usunięcia (art. 17) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
danych, które nie są już potrzebne. O ile istnieją ustawowe wymogi dotyczące
przechowywania, np. w przypadku korespondencji handlowej na podstawie prawa

handlowego i podatkowego lub innego ustawowego wyjątku, dane nie zostaną usunięte, a
jedynie ograniczone zostanie ich przetwarzanie.
•

W każdej chwili możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych w celach
marketingu bezpośredniego i w przypadku szczególnych powodów także innemu
przetwarzaniu Twoich danych (art. 21 RODO).

•

Masz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), tzn. prawo do żądania danych, które
nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu
komputerowego formacie oraz do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej
bez żadnych utrudnień z naszej strony; ewentualnie masz także prawo do żądania
przekazania tych danych bezpośrednio innej odpowiedzialnej osobie, o ile jest to
technicznie wykonalne.

W celu dochodzenia swoich praw, prosimy o skontaktowanie się pod adresem wymienionym w
punkcie 1. powyżej.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo o ochronie danych, możesz
złożyć skargę do organu nadzorującego (art. 77 RODO). Lokalnie właściwym dla nas organem
nadzorującym jest:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
8. Bezpieczeństwo danych
Na całej naszej stronie internetowej używamy szyfrowania. Dane wprowadzone w formularzu
kontaktowym zostaną więc zaszyfrowane i nie będą mogły być przeglądane przez
nieuprawnione osoby trzecie.
Podejmujemy również odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa
zapisanych przez nas danych osobowych. Wszystkie dane są sumiennie chronione przed utratą,
zniszczeniem, fałszowaniem, manipulacją oraz nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

