POLITYKA PRYWATNOŚCI
Serwisu www.kolejnakobiety.pl

KTO ZBIERA TWOJE DANE OSOBOWE?
1.

2.

Administratorem danych osobowych oraz Inspektorem Ochrony Danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu
„www.kolejnakobiety.pl” jest Michał Kmieć wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia M13
Michał Kmieć z siedzibą w Głownie (95-015) przy ul. Sowińskiego 38, NIP 733-132-92-17, będący Organizatorem
wydarzenia o nazwie „Festiwal Kolej na Kobiety” oraz innych wydarzeń towarzyszących realizowanych w
ramach Festiwalu, zwanych dalej łącznie „Festiwalem”.
Dane kontaktowe do Organizatora (Administratora danych): e-mail: info@kolejnakobiety.pl lup poprzez formularz na
stronie www.kolejnakobiety.pl/kontakt

NA JAKIEJ PODSTAWIE ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE?
1.
2.

3.

4.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz konieczne do
korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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).
Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się
z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o
bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie
przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
Administrator oświadcza, iż 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 ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?
Twoje dane, które przetwarzamy to:










imię i nazwisko,
data urodzenia
nazwa firmy,
adres zamieszkania lub siedziba firmy (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
numer telefonu,
numer NIP,
adres e-mail,
adres strony internetowej,
adresy kanałów w mediach społecznościowych.

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE?
Automatycznie:
Podczas wejścia na stronę serwisu www.kolejnakobiety.pl, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące
wizyty Użytkownika, w szczególności:




adres IP,
rodzaj systemu operacyjnego,
rodzaj/typ przeglądarki.

Sama wizyta na stronie Serwisu nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych. Informacje zbierane
automatycznie używane są jedynie w celach statystycznych.
Podczas zapisu do usługi newslettera, na warsztaty i spotkania w ramach Festiwalu lub złożenia wniosku o udział w
wolontariacie:






imię i nazwisko,
data urodzenia,
adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
numer telefonu,
adres e-mail.

Podczas wysłania zgłoszenia z prośbą o kontakt w sprawie współpracy przy Festiwalu (sponsoring, partnerstwo,
patronat medialny):








imię i nazwisko,
nazwa firmy/marki/instytucji,
adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
numer telefonu,
adres e-mail,
adres strony www,
adresy kanałów w mediach społecznościowych.

Podczas złożenia wniosku o akredytację medialną:








imię i nazwisko,
nazwa redakcji/bloga,
adres redakcji (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
numer telefonu,
adres e-mail,
adres strony www,
adresy kanałów w mediach społecznościowych.

Podczas składania zamówienia na wynajem stoiska sprzedażowego:











imię i nazwisko,
nazwa firmy/marki/instytucji,
adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
numer telefonu,
numer NIP,
adres e-mail,
adres strony www,
adresy kanałów w mediach społecznościowych
dane niezbędne do realizacji płatności,
inne dane niezbędne do realizacji zamówienia.

KOMU ZOSTANĄ PRZEKAZANE (POWIERZONE) DANE OSOBOWE?
Dane osobowe zostaną przekazane w celu ich dalszego przetwarzania osobom upoważnionym przed Administratora do
wykonywania swoich obowiązków służbowych związanych z Festiwalem, podmiotom współpracującym z Festiwalem,
w szczególności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu oraz podmiotom
uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.

W JAKIM CELU ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe używane są do celów:









marketingowych (newsletter rozpowszechniany za pomocą wiadomości e-mail),
czynności związanych z wykonywaniem usług i umów zawartych z Organizatorem Festiwalu,
księgowych (wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych)
otrzymania drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Festiwalu,
przekazania informacji dotyczących współpracy przy Festiwalu;
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umów,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie
z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 3 lat od zakończenia
komunikacji lub zakończenia Festiwalu.

JAKA JEST PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?
Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przetwarzanie
danych jest dopuszczalne m.in. gdy:



osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1.
2.

3.
4.

Użytkownik Serwisu ma prawdo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych
Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

PLIKI „COOKIES”
1.
2.

Serwis www.kolejnakobiety.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika Serwisu ustawień
przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies”
znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających
autoryzacji.

3.

W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
opuszczenia Serwisu.
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej
zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Serwisu przez Użytkownika,
typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Serwisu.
Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze
Serwisu.
Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni
wybór w oknie swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

INNE TECHNOLOGIE MONITORUJĄCE
Piksel konwersji Facebooka
Serwis www.kolejnakobiety.pl używa tak zwanego piksela konwersji Facebooka. Służy on nam w celu zarządzania reklamami
w serwisie Facebook oraz do prowadzenia działać marketingowych. Wspomniany wcześniej piksel służy analizie ruchu
użytkowników pochodzącego z serwisu Facebook i ma dla nas znaczenie statystyczne – dotyczy skuteczności reklam i nie ma
odniesienia do konkretnych osób. Więcej informacji na temat piksela konwersji Facebooka znajdziesz pod
adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Google Analytics
Serwis www.kolejnakobiety.pl z systemu Google Analytics, bazującego na wcześniej wspomnianej technologii cookies.
Umożliwia nam analizę źródeł ruchu i sposobu w jaki odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Google gromadzi na
swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia
raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Firma Google może również
przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w
przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Pozyskane dane stanowią jedynie materiał do analizy
statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych – nie są w żaden sposób łączone z innymi podanymi przez
Ciebie danymi. Narzędzia Google Analytics, których używa Administrator Danych nie stanowią przetwarzania danych
osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od
Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres
e–mail: info@kolejnakobiety.pl
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na
stronie głównej Portalu i w ramach Konta Uczestnika

