Polityka prywatności
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie
dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w
zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji
lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu wystarczy się z
nami skontaktować.
1. Cel polityki prywatności
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w Serwisie odbywa się w sposób
zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 roku, poz. 922, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), jak również, od dnia
25 maja 2018 roku – w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich
z serwisu internetowego www.wudtrojmiasto.pl.
2. Definicje
a) Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych zwany dalej Administrator jest:
-

Michał Bączek, ul. Wawelska 4, Gdańsk

b) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu,
c) Serwis – strona internetowa wudtrojmiasto.pl,
d) Konferencja - konferencja WUD Trójmiasto,
e) Warsztaty - warsztaty organizowane w ramach WUD Trójmiasto

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
W ramach korzystania z Serwisu, w tym w szczególności w ramach procedury
rejestracji na konferencję i warsztaty, przetwarzane są następujące dane osobowe
Użytkowników:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) miejsce zamieszkania
d) obszar zatrudnienia
4. Odbiorcy danych osobowych
Dane podane przy rejestracji na konferencję i warsztaty w serwisie są przetwarzane
przez Administratora i następujące podmioty:
a) Evenea.pl, operator serwisu evenea.pl
Administrator starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie
weryfikuje zamieszczanie w Serwisie linki do innych stron internetowych.
Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności
stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron.

5. Polityka cookies
a) Administrator

stosuje

mechanizm

tzw.

plików

„cookies”,

tj.

danych

informatycznych, w szczególności plików tekstowych zapisywanych przez
serwery na urządzeniu Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy
każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia.
b) Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie
zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach

przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
c) Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.
d) Administrator

stosuje

mechanizm

plików

cookies

tylko

w

celach

informacyjnych, aby usprawnić i ułatwić Użytkownikom działanie Serwisu, aby
lepiej

dopasować

wygląd

Serwisu

oraz

do

zbierania

anonimowych,

zagregowanych statystyk, w jaki sposób Użytkownicy używają strony, co ma
pomóc w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Serwisu.
6. Udostępnianie danych osobowych
W

szczególnych

administratorowi

sytuacjach,
udostępnienie

w

których

zebranych

obowiązujące
danych

prawo

organom

nakazuje

państwowym,

Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe
będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej
polityce prywatności.
7. Zmiana polityki bezpieczeństwa
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie
wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne
funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od
minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie
znajdować się pod adresem http://www.wudtrojmiasto.pl/polityka-prywatnosci.
8. Kontakt
Wszelkie zapytania lub kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych
osobowych należy kierować do Administratora w formie mailowej na poniższe dane
kontaktowy adres e-mail: milka@wudtrojmiasto.pl.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych prosimy o
kontakt pod naszym adresem e-mail milka@wudtrojmiasto.pl.

