POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poniższa Polityka Prywatności nie obejmuje partnerów CREO oraz innych współpracujących
instytucji, których łącza znaleźć mogą Państwo na naszych stronach internetowych, ponieważ
posiadają zazwyczaj oni swoja własną Politykę Prywatności. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na
którykolwiek z punktów zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o opuszczenie naszej
strony.
Gromadzenie danych
Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące tej
wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Kontaktując się z nami, przekazujecie nam
Państwo swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email. Zebranych w ten sposób danych nie
przekazujemy, ani nie sprzedajemy podmiotom trzecim. W przypadku kontroli Generalnego
Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom
Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy
będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru
sprawiedliwości.
Ciasteczka ("cookies")
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach 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 operator Serwisu Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw
Społecznych CREO z siedzibą pod adresem Os. Bolesława Chrobrego 33/58, 60-681 Poznań
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
•

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;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
•

•
•

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;

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).
Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zabezpieczenia
Serwery baz danych, na których przetrzymywane są Państwa dane, zabezpieczone są przed wglądem
osób trzecich.
Zapisy końcowe
Instytucja zbierająca dane: Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO, Os.
Bolesława Chrobrego 33/58, 60-681 Poznań
Zastrzegamy sobie prawo zmiany w dowolnym momencie poniższej Polityki Prywatności poprzez
opublikowanie nowej na tej stronie.
Zapisy polityki oparto na wzorze polityki cookies chronionego prawem autorskim, które przysługuje
IAB Polska; http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/

