
   
 

   
 

Polityka prywatności 

 

Niniejszy serwis jest prowadzony przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. W naszym serwisie 

stosujemy tzw. ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie z niniejszej strony oznacza, że będą one 

zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia 

przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza, że akceptują państwo stosowanie plików Cookies. 

Ciasteczka (Cookies) to drobne informacje zbierane przez stronę, którą odwiedzamy. Pliki te 

zapisywane są na urządzeniu, na którym się aktualnie znajdujemy (telefon, tablet, komputer). 

Ułatwiają one korzystanie ze strony internetowej, na przykład: 

• personalizują reklamy pod użytkownika, 

• pozwalają tworzyć anonimowe statystyki, 

• zapamiętują odwiedziny i preferencje na stronie. 

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana 

czyjakolwiek tożsamość. Dane z "cookies" nie są łączone z danymi użytkowników pozyskanymi 

zapisów na otrzymywanie newslettera. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (UE – 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”) dokonana została aktualizacja 

zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe dostarczone przez czytelników strony 

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog poprzez stronę internetową lub wiadomości e-mail. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog z 

siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu AK “Parasol” 4/36 01-118 

2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przesyłania Newslettera z 

informacjami, zaproszeniami oraz linkami do artykułów. W przypadku wyrażenia zgody (art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO). na otrzymywanie oferty handlowej będziemy przetwarzać Pani/Pana 

dane osobowe w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Poprzez 

informacje handlowe rozumie się przekazywanie informacji o produktach, najnowszych 

ofertach oraz wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.  

3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres istnienia Newslettera 

Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie 

Newslettera; 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

b. sprostowania danych osobowych, 

c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 



   
 

   
 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

e. przenoszenia danych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na 

adres kontakt@cyfrowydialog.pl. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia i adresu e-mail) zawartych w 

zgłoszeniu, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę wypisując się z newslettera. 

 


