POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO OZW.RATUJ.EDU.PL

Informacje ogólne
Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie internetowym ozw.ratuj.edu.pl (dalej jako „Serwis
Internetowy”). Administratorem Serwisu Internetowego jest Michał Sękara prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Michał Sękara IVISION.PL wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wieniawskiego 66/2, 31-436
Kraków, numer NIP:5130032248, REGON: 121449367 oraz Maciej Bozik prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Maciek Bozik WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ IVISION.PL wpisany do rejestru przedsiębiorców
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul.
Wieniawskiego 66/2, 31-436 Kraków, numer NIP: 9451989093, REGON:121453860, prowadzący wspólnie
działalność gospodarcza pod nazwą IVISION.PL spółka cywilna Michał Sękara, Maciej Bozik w Krakowie, ul.
Wieniawskiego 66/2, 31-436 Kraków, na podstawie umowy o zawarciu spółki cywilnej, NIP: 6772295079,
REGON: 120508754.
Dane osobowe

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników Serwisu Internetowego.
Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach
technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych
informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach
bezpieczeństwa.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie
na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu archiwizacji lub realizacji
usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w
Regulaminie.

3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych,
a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i
stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną
modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, mają oni
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do
Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych
prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może

odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie
Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące
przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności Użytkownika.

5. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie Internetowym,
Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim realizującym
niektóre usługi.

