POLITYKA PRYWATNOŚCI Z POLITYKĄ COOKIE I SPEŁNIENIEM OBOWIĄZKU
INFORMACYJNEGO DLA POTRZEB REJESTRACJI NA STRONIE EVENEA I UDZIAŁU W
WYDARZENIU KLUBU

1. Z jakim
dokumentem masz
do czynienia?

1.1. Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI [zwana dalej: „POLITYKĄ”] ma charakter
informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Ciebie.
1.2. Informacje zawarte w POLITYCE mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja
dotycząca przetwarzania konkretnych DANYCH OSOBOWYCH jest udostępniana
każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści KLAUZULI INFORMACYJNEJ
zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności
informacji o celu przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH oraz odbiorcach, którym są
one przekazywane.
1.3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy POLITYKĄ, a udzielonymi przez
daną osobę ZGODAMI niezależnie od postanowień POLITYKI, zawsze podstawą do
podejmowania oraz określenia przez ADMINISTRATORA zakresu działań są
dobrowolnie udzielone ZGODY lub przepisy prawa. W przypadku sprzeczności
pomiędzy POLITYKĄ, a treścią KLAUZUL INFORMACYJNYCH przekazanych przez
ADMINISTRATORA podczas zbierania DANYCH OSOBOWYCH informacją, którą
powinieneś się kierować jest ta przekazana w ramach KLAUZUL INFORMACYJNYCH.

2. Kto jest
ADMINISTRATOREM
Twoich DANYCH?

2.1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH [zwany dalej: „ADMINISTRATOREM”]
jest KLUB INTELIGENCJI BIZNESU sp. z o.o. [zwany dalej: „KLUBEM”] z siedzibą w
Warszawie przy ul. Kolejowej 45/147, 01-210, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000746838, NIP 9471998238, REGON
381167874. Adres poczty elektronicznej: kontakt@klubinteligencjibiznesu.pl
2.2. Można się z nami kontaktować: (i) pisemnie na adres: ul. Kolejowa 45/147, 01-210
Warszawa; (ii) na adres poczty elektronicznej: kontakt@klubinteligencjibiznesu.pl (iii)
na numer telefonu: +48 519 435 995.
2.3. ADMINISTRATOR wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, tj.
Kancelarię Prawo Gospodarka Zdrowia Banaszewska Modro sp. komandytowa,
a w ramach powołanej spółki funkcję Inspektora Ochrony DANYCH OSOBOWYCH
pełnić będzie Michał Modro, z którym można skontaktować: (i) pisemnie na adres:
Polska, Łódź (09-156), Sienkiewicza 85/87, lok. 12.08.; (ii) na adres poczty
elektronicznej: biuro@kpgz.pl; (iii) pod numerem telefonu: 728-957-068.

3. Jak dbamy o
Twoje DANE
OSOBOWE?

3.1. Twoje 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
(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) [dalej również jako: „RODO”] oraz innymi aktualnie
obowiązującymi przepisami.
3.2. DANE OSOBOWE oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej [zwane dalej: „DANYMI OSOBOWYMI”]. Możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, DANE o lokalizacji, identyfikator internetowy lub

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej.
3.3. ADMINISTRATOR dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których DANE dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego
DANE są: (i) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla
osoby, której DANE dotyczą; (ii) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
(iii) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane; (iv) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; (v)
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której DANE dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których DANE te są
przetwarzane; (vi) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
bezpieczeństwo DANYCH OSOBOWYCH, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.
3.4. Twoje DANE OSOBOWE mogą być przekazywane do CZŁONKÓW KLUBU
PARTNERÓW KLUBU, których aktualna lista podana jest zawsze na stronie KLUBU
https://www.klubinteligencjibiznesu.pl/.

4. W jakich celach
informacje o Tobie
są
wykorzystywane?

4.1. Każdorazowo cel i zakres DANYCH OSOBOWYCH przetwarzanych przez
ADMINISTRATORA wynikają ze zgody lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane
są w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie w ramach określonych kanałów
komunikacji z Tobą.
4.2. Możliwe cele przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH przez ADMINISTRATORA to
w szczególności: (i) rejestracji na WYDARZENIE KLUBU; (ii) prowadzenia listy osób
uczestniczących w WYDARZENIU KLUBU; (iii) przesyłania informacji dotyczących
WYDARZENIA KLUBU; (iv) zapewnienia uczestnictwa w pracach KLUBU, w tym w
szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez KLUB w tym CZŁONKÓW
KLUBU, lub PARTNERÓW KLUBU (aktualna lista CZŁONKÓW KLUBU lub
PARTNERÓW
KLUBU
znajduje
się
na
stronie
https://www.klubinteligencjibiznesu.pl/ ); (v) nawiązania kontaktu z CZŁONKAMI
KLUBU; (vi) przekazywania ofert dotyczących produktów lub USŁUG KLUBU lub
CZŁONKÓW KLUBU lub PARTNERÓW KLUB (w przypadku udzielenia zgody
marketingowej); (vii) oceny i analizy aktywności oraz informacji o Tobie, w tym w
ramach
zautomatyzowanego
przetwarzania
DANYCH
OSOBOWYCH
(PROFILOWANIE), w celu prezentowania ofert dotyczących produktów lub USŁUG
KLUBU lub CZŁONKÓW KLUBU, lub PARTNERÓW, w sposób dostosowywany do
Twoich zainteresowań (nie wpływając jednak istotnie na Twoje decyzje); (viii)
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich; (ix)
wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów
prawa; (x) prowadzenia korespondencji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na
Twoje pytania.

5. Z jakich
informacji o Tobie
korzystamy?

5.1. ADMINISTRATOR może przetwarzać w szczególności następujące DANE
OSOBOWE podane w formularzu przy rejestracji na wydarzenie KLUBU w EVENA,
w szczególności: (i) imię i nazwisko; (ii) adres poczty elektronicznej; (iii) numer
telefonu kontaktowego; (iv) profil na LinkedIn; (v) nazwa firmy; (vi) branża.

6. Czy jesteś
zobowiązany do

6.1. Podanie DANYCH OSOBOWYCH jest dobrowolne, jednak jest konieczne do
udziału w WYDARZENIU KLUBU lub skorzystania z innych USŁUG KLUBU, lub

podania nam
swoich DANYCH i
jakie są
ewentualne
konsekwencje ich
niepodania?

CZŁONKÓW KLUBU, lub PARTNERÓW KLUBU zgodnie z celami określonymi w
PUNKCIE 4.

7. Na jakiej
podstawie prawnej
korzystamy z
informacji o Tobie?

7.1. Podstawą przetwarzania Twoich DANYCH OSOBOWYCH jest przede wszystkim
konieczność wykonania USŁUGI w postaci organizacji WYDARZENIA KLUBU (art. 6
ust. 1 lit. b RODO) oraz Twoja ZGODA (art. 6 ust. 1 lit. a). Dotyczy to przede wszystkim
DANYCH OSOBOWYCH podawanych w FORMULARZU na EVENA lub w innym
FORMULARZU dotyczącym organizacji WYDARZEŃ.

6.2. Konsekwencją niepodania DANYCH OSOBOWYCH może być brak możliwości
skutecznego dokonania powyższych czynności.

7.2. W przypadku operacji przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH w celach
marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest Twoja ZGODA (art. 6 ust. 1
lit. a RODO) oraz wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez ADMINISTRATORA lub CZŁONKÓW KLUBU, lub
przez jego PARTNERÓW (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7.3. W przypadku marketingu bezpośredniego produktów lub USŁUG
ADMINISTRATORA – takie przetwarzanie Twoich DANYCH OSOBOWYCH jest
wynikiem Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz jest to niezbędne do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim
jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i USŁUG,
polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu reklamy i promocji
USŁUG ADMINISTRATORA.
7.4. W przypadku badania preferencji, w zakresie zapotrzebowania na USŁUGI
ADMINISTRATORA (m.in. w postaci ankiet telefonicznych, SMS-owych lub emailowych) podstawą takiego przetwarzania jest Twoja ZGODA (art. 6 ust. 1 lit. a i
jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i
USŁUG ADMINISTRATORA.
7.5. W przypadku tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby
ADMINISTRATORA (w tym raportowanie, planowanie rozwoju USŁUG, prace
rozwojowe, tworzenie modeli statystycznych) – takie przetwarzanie Twoich
DANYCH OSOBOWYCH jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności.
7.6. W przypadku wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/funkcjonalności
wykonywania USŁUG (rozwój funkcjonalności, testowanie wprowadzanych nowych
rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności,
tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie Twoich
DANYCH OSOBOWYCH jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie
bezpieczeństwa świadczenia USŁUG.
7.7. W przypadku podejmowania działań handlowych i marketingowych, w tym
przekazywania informacji i ofert w rozumieniu ustawy o świadczeniu USŁUG drogą
elektroniczną od ADMINISTRATORA, lub CZŁONKÓW KLUBU, lub PARTNERÓW
ADMINISTRATORA podstawą takiego przetwarzania jest Twoja ZGODA (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).

7.8. W przypadku podejmowania działań handlowych i marketingowych, z
wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
7.9. W zakresie w jakim również CZŁONKOWIE KLUBU lub PARTNERZY
ADMINISTRATORA mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą
prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna ZGODA (art.
6 ust. 1 lit. a RODO).
7.10. Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych
reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim
stopniu dostosowanych do Twoich preferencji, które w sposób istotny może
wpływać na Twoje decyzje konsumenckie, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną
przez Ciebie ZGODĘ (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 22 ust. 2 lit. c RODO).
7.11. W pozostałych (innych) celach Twoje DANE OSOBOWE mogą być przetwarzane
na podstawie: (i) dobrowolnie wyrażonych ZGÓD – np. osób przystępujących do
konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); (ii) obowiązujących przepisów prawa – gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
ADMINISTRATORZE, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); (iii) niezbędności do innych niż
wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez ADMINISTRATORA lub przez stronę trzecią, w szczególności
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, także
za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na
wiadomości i zapytania), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

8. Czy Twoje DANE
OSOBOWE
podlegają
PROFILOWANIU i
co to dla Ciebie
oznacza?

8.1. ADMINISTRATOR na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub
promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich, w sposób dostosowywany do
zainteresowań DANEJ osoby, może zapoznawać się z jego preferencjami, np.
poprzez analizę tego jak często odwiedzasz profil LinkedIn, co publikujesz i
komentujesz. Pozwala to na lepsze zrozumienie Twoich oczekiwań oraz
dostosowanie się do ich potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na Twoje decyzje.
Dzięki korzystaniu przez ADMINISTRATORA z zawansowanych technologii,
powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób
zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Ty
będziesz mógł szybko się z nimi zapoznać.
8.2. ADMINISTRATOR może przetwarzać również informacje dotyczące Twoich
preferencji, które mogą mieć niekiedy charakter DANYCH OSOBOWYCH, a zostały
udzielone ADMINISTRATOROWI przez Ciebie dobrowolnie poprzez funkcjonalność
FORMULARZA w EVENEA.

9. Jak zbieramy
informacje o
Tobie?

9.1. Zbieramy Twoje DANE OSOBOWE na różne sposoby, w tym: (i) podczas
wypełniania FORMULARZA zgłoszenia na WYDARZENIE; (ii) podczas udziału w
WYDARZENIA KLUBU; (iii) gdy wyrażasz ZGODĘ na udostępnienie swojego
wizerunku, w tym poprzez dobrowolne udostępnianie go w ramach WYDARZEŃ
online; (iv) gdy wyrażasz ZGODĘ na otrzymywanie informacji i ofert; (v) gdy
uczestniczysz w specjalnych ofertach, programach lub konkursach; (vi) gdy
ADMINISTRATOR korzysta z plików COOKIE, identyfikatorów urządzeń, lokalizacji,
danych pochodzących ze środowiska operacyjnego Twojego urządzenia.

10. Komu możemy
przekazywać
Twoje DANE
OSOBOWE?

10.1. Odbiorcami Twoich DANYCH OSOBOWYCH mogą być: (i) PARTNERZY
ADMINISTRATORA, KLUB oraz jego CZŁONKOWIE; (ii) spółki z grupy kapitałowej
ADMINISTRATORA; (iii) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
(sądy, organy państwowe); (iv) podmioty świadczące USŁUGI księgowe,
informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
(v) nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

11. Czy Twoje DANE
OSOBOWE są
przekazywane
również do państw
trzecich (spoza
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego)?

11.1. Twoje DANE nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12. Jakie prawa Ci
przysługują?

12.1. W związku z przetwarzaniem Twoich DANYCH OSOBOWYCH, masz: (i) prawo
dostępu do treści DANYCH, na podstawie (art. 15 RODO); (ii) prawo do sprostowania
danych, na podstawie (art. 16 RODO); (iii) prawo do usunięcia danych, na podstawie
(art. 17 RODO); (iii) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.
(18 RODO); (iv) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na
podstawie (art. 21 RODO); (v) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20
RODO); (vi) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony
DANYCH OSOBOWYCH).

13. Prawo do
WYCOFANIA
ZGODY.

13.1. Możesz w dowolnym momencie WYCOFAĆ ZGODĘ na przetwarzanie DANYCH
OSOBOWYCH – dotyczy to tylko przetwarzania DANYCH, które ADMINISTRATOR
będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie ZGODY.

12.2. Musisz uwzględniać tę okoliczność, iż korzystanie USŁUG ADMINISTRATORA
w państwie znajdującym się poza obszarem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego może prowadzić do przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH przez
podmioty w tym państwie.

13.2. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres:
kontakt@klubinteligencjibiznesu.pl, zadzwonić na numer: +48 519 435 995.
13.3. Wycofanie ZGODY nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania DANYCH
przed wycofaniem ZGODY.

14. Prawo do
SPRZECIWU.

14.1. Możesz w każdym czasie wyrazić SPRZECIW wobec przetwarzania Twoich
DANYCH OSOBOWYCH przetwarzanych przez ADMINISTRATORA w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail
na adres: kontakt@klubinteligencjibiznesu.pl, dzwoniąc na numer: +48 519 435 995.
ADMINISTRATOROWI nie będzie wtedy wolno już przetwarzać Twoich DANYCH
OSOBOWYCH, chyba że ADMINISTRATOR wykaże istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów,
praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
14.2. W razie zgłoszenia SPRZECIWU wobec przetwarzania DANYCH w celu
marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku ADMINISTRATOR zaprzestanie
przetwarzania Twoich DANYCH OSOBOWYCH w tym celu.

15. Prawo dostępu
do DANYCH
OSOBOWYCH.

15.1. W zakresie realizacji prawa DOSTĘPU do DANYCH OSOBOWYCH, masz prawo
do uzyskania od ADMINISTRATORA potwierdzenia, czy przetwarza Twoje DANE
OSOBOWE.

15.2. Masz również prawo uzyskania DOSTĘPU do tych DANYCH OSOBOWYCH, a
także informacji, wskazanych szczegółowo w art. 15 ust. 1 RODO (np. informacji o
celach przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH, informacji o kategoriach DANYCH
OSOBOWYCH, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym
ADMINISTRATOR ujawnił DANE OSOBOWE lub którym ma zamiar ujawnić te DANE).

16. Prawo do
SPROSTOWANIA
DANYCH
OSOBOWYCH.

16.1. W zakresie realizacji prawa do SPROSTOWANIA DANYCH masz prawo żądać
od ADMINISTRATORA niezwłocznego SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH, które
są nieprawidłowe oraz do żądania UZUPEŁNIENIA niekompletnych DANYCH
OSOBOWYCH.

17. Prawo
USUNIĘCIA
DANYCH (prawo
do BYCIA
ZAPOMNIANYM).

17.1. W zakresie realizacji prawa do USUNIĘCIA DANYCH (zwanego również jako
„prawo do BYCIA ZAPOMNIANYM”), masz prawo do żądania od ADMINISTRATORA
niezwłocznego USUNIĘCIA własnych DANYCH OSOBOWYCH, a ADMINISTRATOR ma
obowiązek bez zbędnej zwłoki USUNĄĆ Twoje DANE OSOBOWE, pod warunkiem, że
występuje jedna z następujących: (i) DANE OSOBOWE nie są już niezbędne do
celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; (ii) został wniesiony
SPRZECIW wobec przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTRATOR nie
posiada nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania; (iii) DANE
OSOBOWE były przetwarzane niezgodnie z prawem; (iv) DANE OSOBOWE muszą
zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na
ADMINISTRATORA.
17.2. ADMINISTRATOR może odmówić realizacji prawa do BYCIA ZAPOMNIANYM z
przyczyn wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO, tj. w przypadku, gdy jest zobowiązany
na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH
w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach
niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez
ADMINISTRATORA.

18. Prawo do
ograniczenia
przetwarzania
DANYCH
OSOBOWYCH.

18.1. W zakresie realizacji prawa do OGRANICZENIA przetwarzania DANYCH
OSOBOWYCH masz prawo do żądania od ADMINISTRATORA ograniczenia
przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH w następujących przypadkach: (i) jeśli
kwestionujesz prawidłowość DANYCH OSOBOWYCH przetwarzanych przez
ADMINISTRATORA – przez okres umożliwiający sprawdzenie przez
ADMINISTRATORA prawidłowości tych danych; (ii) przetwarzanie DANYCH
OSOBOWYCH jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu DANYCH
OSOBOWYCH żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; (iii)
ADMINISTRATOR nie potrzebuje już DANYCH OSOBOWYCH Twoich do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń; (iv) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH
przez ADMINISTRATORA – przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH będzie
ograniczone do momentu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do
przetwarzania DANYCH po stronie ADMINISTRATORA są nadrzędne wobec podstaw
Twojego sprzeciwu.
18.2. W przypadku realizacji przez Ciebie prawa do OGRANICZENIA przetwarzania
DANYCH OSOBOWYCH, ADMINISTRATOR może przetwarzać Twoje DANE OSOBOWE
w sytuacjach wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, tj. może przetwarzać DANE
OSOBOWE, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Twoją ZGODĄ lub w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

19. Prawo do
przeniesienia
DANYCH
OSOBOWYCH.

19.1. W zakresie realizacji prawa do PRZENIESIENIA DANYCH, masz prawo do
otrzymania przekazanych ADMINISTRATOROWI przez Ciebie DANYCH OSOBOWYCH
(w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego) oraz do przesłania tych DANYCH OSOBOWYCH innemu
ADMINISTRATOROWI DANYCH OSOBOWYCH (ADMINISTRATOR przesyła Twoje
DANE OSOBOWE bezpośrednio do innego ADMINISTRATORA, jeżeli jest to
technicznie możliwe). Przekazane DANE OSOBOWE mogą obejmować zarówno
DANE przekazane ADMINISTRATOROWI bezpośrednio jak i inne DANE pozyskane.
Realizacja wniosku następuje w języku, w jakim DANE są przetwarzane przez
ADMINISTRATORA.
19.2. W przypadku, gdy PRZENIESIENIE DANYCH obejmuje DANE Innych osób
wymagana jest ich ZGODA. W innym przypadku DANE OSOBOWE są przenoszone
bez DANYCH innych osób.

20. Prawo
wniesienia
SKARGI do Urzędu
Ochrony DANYCH
OSOBOWYCH.

20.1. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich DANYCH OSOBOWYCH
narusza przepisy dotyczące ochrony DANYCH OSOBOWYCH, przysługuje Ci prawo
do wniesienia SKARGI do organu nadzorczego, w szczególności w państwie
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia, tj. w przypadku Polski do: Prezesa Urzędu
Ochrony DANYCH OSOBOWYCH.

21. Informacja o
wymogu
lub dobrowolności
podania DANYCH i
konsekwencjach
ich
niepodania.

21.1. Podanie Twoich DANYCH OSOBOWYCH jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestniczenia w WYDARZENIU KLUBU. W zakresie, w którym ADMINISTRATOR
przetwarza DANE na podstawie ZGODY – ZGODA nie musi być przez Ciebie
wyrażona w celu skorzystania z USŁUG ADMINISTRATORA.

22. Dalsze
informacje na
temat DANYCH
OSOBOWYCH.

22.1. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących Ci prawach i
sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy
o kontakt z ADMINISTRATOREM lub INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH.

23. Przez jaki
okres będziemy
przechowywać
Twoje DANE?

23.1. DANE OSOBOWE mogą być PRZECHOWYWANE przez okres korzystania z
USŁUG KLUBU (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej
Twojej aktywności w ramach KLUBU), a w przypadku działań marketingowych - do
czasu wniesienia przez Ciebie SPRZECIWU, a jeśli związane są z technologią
COOKIE i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych
plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie
plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem DANYCH OSOBOWYCH uzyskanych za
pośrednictwem tych plików, stąd możliwość SPRZECIWU).
23.2. Jeżeli przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH jest uzależnione od Twojej ZGODY,
DANE OSOBOWE mogą być przetwarzane, dopóki nie zostanie ona cofnięta.
23.3. W każdym przypadku: (i) DANE OSOBOWE będą przechowywane również
wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać
ADMINISTRATORA do ich przetwarzania; (ii) DANE OSOBOWE będziemy
przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec ADMINISTRATORA
jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez ADMINISTRATORA,

bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres
ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu
cywilnego.
23.4. W zależności od zakresu DANYCH OSOBOWYCH i celów ich przetwarzania
mogą być więc one PRZECHOWYWANE przez różny okres.
23.5. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin PRZECHOWYWANIA DANYCH
OSOBOWYCH.

24. Jak możesz się
z nami
skontaktować?

24.1. W każdej chwili można skontaktować się z ADMINISTRATOREM wysyłając
wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres ADMINISTRATORA wskazany
na wstępie POLITYKI, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na
wstępie POLITYKI, a także z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH.
24.2. ADMINISTRATOR przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak
najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie
rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych
decyzji o interwencjach administracyjnych. Adresy oraz DANE w ten sposób
gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja
zgłoszenia.
24.3. W przypadku kontaktu z ADMINISTRATOREM w celu dokonania konkretnych
czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), ADMINISTRATOR może
ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie DANYCH, w tym OSOBOWYCH, np.
w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości
i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej
czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do
dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

25. Jak
zabezpieczamy
Twoje DANE?

25.1. ADMINISTRATOR uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze
zagrożenia, stosuje odpowiednie 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 obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o
stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie
DANYCH OSOBOWYCH.
25.2. ADMINISTRATOR odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione DANYCH
OSOBOWYCH przesyłanych drogą elektroniczną: (i) zabezpieczenie zbioru danych
przed nieuprawnionym dostępem; (ii) certyfikat SSL; (iii) szyfrowanie danych
służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności KLUBU.

26. Czy niniejsza
POLITYKA może
zostać zmieniona i
jak się o tym
dowiesz?

26.1. ADMINISTRATOR może w przyszłości zmienić POLITYKĘ m.in. z następujących
ważnych powodów: (i) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie
ochrony DANYCH OSOBOWYCH, prawa telekomunikacyjnego, USŁUG świadczonych
drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i
obowiązki ADMINISTRATORA lub prawa i obowiązki podmiotu danych; (ii) rozwój
funkcjonalności lub USŁUG Elektronicznych podyktowany postępem technologii
internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub
technicznych, mające wpływ na zakres POLITYKI.
26.2. ADMINISTRATOR każdorazowo umieści w ramach własnej strony Internetowej
https://www.klubinteligencjibiznesu.pl/ informację o zmianach w POLITYCE. Wraz z
każdą zmianą nowa wersja POLITYKI będzie się pojawiać z nową datą.

POLITYKA COOKIE DLA POTRZEB REJESTRACJI NA STRONIE EVENEA ORAZ
UDZIAŁU W WYDARZENIU KLUBU
1. Kogo dotyczą pliki
„COOKIE”?

1.1. Stosowana jest przez ADMINISTRATORA technologia plików COOKIE (lub o
funkcjonalności zbliżonej do COOKIE) zbiera informacje o każdej OSOBIE
ODWIEDZAJĄCEJ.
1.2. Poniższe postanowienia POLITYKI odnoszą się do osób, które korzystają ze strony
internetowej EVENEA, KLUBU lub z innych rozwiązań informatycznych i cyfrowych w
czasie WYDARZENIA KLUBU, lub w związku z udziałem w WYDARZENIU KLUBU (dalej
również „OSOBA ODWIEDZAJĄCA”).

2. Z jakiej technologii
korzystamy?

2.1. Wykorzystywana jest przez Nas technologia przechowująca i uzyskująca dostęp
do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w
szczególności z wykorzystaniem plików COOKIE lub rozwiązań pokrewnych), w celach
statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ
prezentowanych treści reklamowych ADMINISTRATORA, CZŁONKÓW KLUBU, lub jego
PARTNERÓW i reklamodawców. Mogą być automatycznie zbierane DANE dotyczące
aktywności w Internecie OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ.
2.2. W związku z tym, że ADMINISTRATOR może wykorzystywać rozwiązania o
funkcjonalności zbliżonej do plików COOKIE - poniższe zapisy Polityki prosimy
odnosić odpowiednio również do tych technologii.

3. Czym są pliki
„COOKIE”?

3.1. Plik COOKIE to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i
zapisywane po stronie urządzenia OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ (zazwyczaj na twardym
dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje,
których KLUB może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z
niego przez OSOBĘ ODWIEDZAJĄCĄ i aby zbierać DANE statystyczne dotyczące (np.
na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz DANE
o nazwie domeny dostawcy USŁUG internetowych czy kraju pochodzenia OSOBY
ODWIEDZAJĄCEJ.
3.2. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora OSOBY
ODWIEDZAJĄCEJ umożliwia działanie w trybie offline oraz zapisywanie preferencji
niezalogowanej OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ, przechowuje aktualny identyfikator OSOBY
ODWIEDZAJĄCEJ do momentu zalogowania się.

4. Czy pliki „COOKIE”
zbierają Twoje DANE
OSOBOWE?

4.1. Gdy OSOBA ODWIEDZAJĄCA korzysta z USŁUG KLUBU stosowane są pliki COOKIE
umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia - pliki COOKIE zbierają
różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią DANYCH OSOBOWYCH
(nie pozwalają na identyfikację OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ). Niektóre informacje, w
zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane
z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej OSOBIE
ODWIEDZAJĄCEJ, np. poprzez powiązanie ich z DANYMI podanymi przy rejestracji na
wydarzenie KLUBU w FORMULARZU EVENEA, lub udziału w WYDARZENIU KLUBU - a
tam samym zostać uznane za DANE OSOBOWE.
4.2. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki COOKIE, które mogą zostać
powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia POLITYKI
odnoszące się do DANYCH OSOBOWYCH, w szczególności dotyczące praw osoby,
której DANE dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki COOKIE
jest również udostępniana m.in. w treści KLAUZULI INFORMACYJNEJ zamieszczonej
w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszego wypełniania
FORMULARZA na WYDARZENIE KLUBU.

5. Na jakiej
podstawie prawnej
stosujemy pliki
„COOKIE”?

5.1. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem COOKIE jest możliwe
na podstawie wyrażenia przez OSOBĘ ODWIEDZAJĄCĄ ZGODY.
5.2. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane
na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na
umieszczanie plików COOKIE na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie
informacji o OSOBACH ODWIEDZAJĄCYCH. W ustawieniach przeglądarki internetowej
lub w ramach zarządzania POLITYKĄ PRYWATNOŚCI na naszej stronie ZGODA
wyrażona na korzystanie z technologii COOKIE, w tym naszych PARTNERÓW, może w
każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana.
5.3. Wycofanie ZGODY nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do
sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej
POLITYKI).
5.4. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych DANYCH jest uzasadniony interes
ADMINISTRATORA, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści
prezentowanych przez ADMINISTRATORA poprzez ich dostosowanie do preferencji

OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i USŁUG
ADMINISTRATORA lub jego PARTNERÓW, przy czym w takim wypadku PARTNERZY nie
biorą udziału w przetwarzaniu Twoich DANYCH. Z drugiej strony, w zakresie w jakim
również PARTNERZY ADMINISTRATORA mogą mieć bezpośredni dostęp do tych
informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie
dobrowolna ZGODA.

6. Do czego używamy
plików „COOKIE”?

6.1. Stosowane pliki COOKIE mają przede wszystkim ułatwić OSOBIE ODWIEDZAJĄCEJ
korzystanie z USŁUG KLUBU, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz
informacji, tak abyś nie musiał/nie musiała, za każdym razem ich podawać, jak
również służą dostosowaniu zawartości, w tym prezentowanych reklam, do Twoich
preferencji.
6.2. Pliki COOKIE służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości
USŁUG KLUBU, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam,
ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej OSOBIE ODWIEDZAJĄCEJ zgodnie
z jej zainteresowaniami.
6.3. Za pomocą technologii plików COOKIE możliwe jest zapoznawanie się przez
ADMINISTRATORA z preferencjami OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ. Analiza zachowań w
Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH
oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe
jest zaprezentowanie OSOBOM ODWIEDZAJĄCYM USŁUG KLUBU, reklam
dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowania dla OSÓB
ODWIEDZAJĄCYCH, którzy się na to zgodzili, lepszych promocji i niespodzianek.
6.4. W oparciu o pliki COOKIE ADMINISTRATOR posługuje się również technologią
pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH.

7. Czy możesz się
sprzeciwić
wykorzystywaniu
informacji
pochodzących z
plików „COOKIE”?

7.1. OSOBA ODWIEDZAJĄCA może sprzeciwić się działaniom ADMINISTRATORA
podejmowanych w celach opisanych powyżej. W przypadku wyrażenia ZGODY przez
OSOBĘ ODWIEDZAJĄCĄ, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację
dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jej preferencji,
może ona zostać w dowolnym momencie WYCOFANA - nie wpłynie to jednak na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

8. Jakiego rodzaju
pliki „COOKIE” są
przez nas używane i
czy są one
szkodliwe?

8.1. Pliki COOKIE wykorzystywane przez KLUB nie są szkodliwe ani dla OSOBY
ODWIEDZAJĄCEJ ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez
nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W KLUBIE
używane są dwa rodzaje plików COOKIE: sesyjne, które pozostają zapisane na
komputerze lub urządzeniu mobilnym OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ do momentu
wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ
przez czas określony w parametrach plików COOKIE lub do momentu ich ręcznego
usunięcia w przeglądarce internetowej.

9. Jak długo
informacje zebrane
przez pliki „COOKIE”
będą
przechowywane?

9.1. W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania
DANYCH OSOBOWYCH zebranych przez pliki COOKIE, mogą one być przechowywane
przez czas wskazany w pkt. 23 POLITYKI.
9.2. Zebrane przez pliki COOKIE DANE OSOBOWE dotyczące OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ,
będą przechowywane do czasu wniesienia SPRZECIWU. ADMINISTRATOR może
usunąć DANE OSOBOWE, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów
marketingowych, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać ADMINISTRATORA do
dłuższego przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH.
9.3. Część DANYCH OSOBOWYCH może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby
OSOBA ODWIEDZAJĄCA miała wobec ADMINISTRATORA jakiekolwiek roszczenia lub
w celu dochodzenia roszczeń przez ADMINISTRATORA lub obrony przed roszczeniami
(również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego.
9.4. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania DANYCH
OSOBOWYCH.

Pliki COOKIE wykorzystywane na stronie Klubu.

Rodzaj

Opis

Czas
wygaśnięcia

PAGECACHE_ENV

Potrzebne do wyświetlenia OSOBIE ODWIEDZAJĄCEJ
poprawnej wersji strony EVENA oraz innych rozwiązań
informatycznych i cyfrowych używanych w czasie
WYDARZENIA.

1 dzień

frontend

Przechowuje identyfikator sesji OSOBY
ODWIEDZAJĄCEJ.

1 dzień

snowmessage

Potrzebny do wyświetlania komunikatów.
Ciasteczko zawiera datę, kiedy w systemie pojawił się
komunikat dla użytkownika. Po ustawieniu ciasteczka
przeglądarka użytkownika odpytuje o treść
komunikatów i wyświetla je użytkownikowi.
Ciasteczko jest kasowane po pobraniu komunikatów.

do zamknięcia
przeglądarki

snow_cache_timestamp_

Służy do sprawdzenia czy DANE w przeglądarce OSOBY
ODWIEDZAJĄCEJ wymagają zaktualizowania. W tym
COOKIE jest przechowywana data wygenerowania
szczegółów strony, przechowywanych przez
przeglądarkę OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ.

do zamknięcia
przeglądarki

store

Pozwala na uruchomienie odpowiedniej wersji strony
internetowej.

do zamknięcia
przeglądarki

cookies_accepted

Tworzone w momencie zapoznania się z komunikatem o
stosowaniu plików COOKIE przez stronę. Potrzebny do
ukrycia komunikatu dla OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH, które
już zapoznały się z komunikatem.

365 dni

userCountry

Przechowuje informację o kraju OSOBY
ODWIEDZAJĄCEJ, uzyskaną na podstawie lokalizacji
adresu IP.

365 dni

ygc

Zawiera kod identyfikujący OSOBĘ ODWIEDZAJĄCĄ na
potrzeby marketingu.

365 dni

10. Pliki COOKIE
podmiotów trzecich
(third party COOKIE).

10.1. Stosowane przez ADMINISTRATORA pliki COOKIE służą przede wszystkim
optymalizacji obsługi OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ podczas korzystania z USŁUG KLUBU.
ADMINISTRATOR współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej
przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy
przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu OSOBY
ODWIEDZAJĄCEJ, zapisuje również pliki COOKIE pochodzące od podmiotów
prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem
Twoich DANYCH OSOBOWYCH. Pliki COOKIE wysyłane przez te podmioty mają
zapewnić prezentowanie OSOBIE ODWIEDZAJĄCEJ wyłącznie tych reklam, które
odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie
ADMINISTRATORA wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla OSOBY
ODWIEDZAJĄCEJ bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej
potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z
ADMINISTRATOREM dostarczają treści reklamowe do OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH.
10.2. W ramach działalności ADMINISTRATOR korzysta z USŁUG EVENEA
https://app.evenea.pl

11. Jak usunąć /
zablokować pliki
„COOKIE”?

11.1. Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików COOKIE
zarządzając wyrażonymi ZGODAMI w ramach ustawień prywatności na naszej stronie
lub przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób
usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o
sposobie usunięcia COOKIE powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej
przeglądarki internetowej. Usunięcie plików COOKIE nie jest tożsame z usunięciem
DANYCH OSOBOWYCH przez ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH uzyskanych za
pośrednictwem plików COOKIE.
11.2. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki COOKIE można modyfikować
z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla
FireFox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome:
Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści > Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej
wersji przeglądarki.
11.3. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami COOKIE na telefonie komórkowym
lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji
obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
11.4. Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną
akceptacją plików COOKIE stosowanych bezpośrednio przez ADMINISTRATORA (opcja
„blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

12. Jakie
konsekwencje będzie
miało usunięcie lub
zablokowanie plików
„COOKIE”?

12.1. Ograniczenie stosowania plików COOKIE w danym urządzeniu uniemożliwia bądź
istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z USŁUG KLUBU, przykładowo może wiązać
się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

