POLITYKA PRYWATNOŚCI
Stowarzyszenie SATORI szanuje prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantuje im prawo
wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe
naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii
Europejskiej.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Państwa dane) jest klub Stowarzyszenie SATORI, z siedzibą
w Jastrowiu, ul. Dworcowa 3/3.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@satori.org.pl
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?
Przetwarzamy Twoje dane zawierające informacje o aktywności na stronie www.satori.org.pl. Podajesz nam
Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług, np. wypełniając formularze rejestracyjne na zajęcia
(takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, wiek, płeć, miasto, datę urodzenia).
Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności na stronie www.satori.org.pl m.in. odwiedzane
podstrony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, sposób korzystania ze strony, informacje o
urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Przetwarzanie przez nas opisanych powyżej
danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych
udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach) oraz danych
lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych
przez nas drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach naszych stron, serwisów i
podobnych narzędzi internetowych.
Udostępniając usługi hostingu – przechowujemy na naszych serwerach dane, które samodzielnie, dobrowolnie
publikujesz za pomocą udostępnionych Ci narzędzi informatycznych w sieci Internet, w określonych usługach.
Zakres przetwarzanych konkretnych danych jest różny w poszczególnych usługach – informacje szczegółowe
prezentujemy dla każdej usługi w procesie rejestracji do danej usługi lub w regulaminie usługi.
Udostępnianie danych
Stowarzyszenie SATORI nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Zbiorcze dane z plików cookies widzi tylko zespół SATORI, a raporty czasem widzą reklamodawcy.
Dokładamy wszelkich starań, żeby Twoje dane pozostały bezpieczne.
Zarządzanie Twoimi danymi
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień przeglądarki, żeby blokowała pliki cookies.
Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz
przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

