Polityka prywatności
Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona korzysta z
plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookie
są przechowywane w przeglądarce użytkownika i służą do wykonywania funkcji, takich jak
rozpoznawanie użytkownika po powrocie do naszej witryny i pomaganie naszemu zespołowi w
zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne.
W każdej chwili w swojej przeglądarce możesz wyłączyć zapisywanie plików cookie odpowiednio
dla swojej przegladarki
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Polityka Cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest http://klimczok.eu
Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z
Serwisu przez Użytkownika.
Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.

Przegląd prywatności
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Polski Związek Niewidomych
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Klimczok
ul. Okrzei 1 78-111 Ustronie Morskie
Cel zbierania danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach
marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes,
którym jest: analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin.
Narzędzia analityczne
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmię DANE FIRMY z siedzibą w
[jak wyżej], w celu marketingowym.
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.
Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook.
Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości
marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do
odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
Prawa internauty
Mają Państwo prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu jej odwołania.
Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics,
Facebook.
W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

