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Aktualizacja z dnia 24.05.2018 r.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiadają tylko osoby upoważnione.
Na portalu stawiamy na poszanowanie praw użytkowników, w tym przede wszystkim
Twojego prawa do prywatności. Wszystkie dane, które są zbierane podczas Twoich wizyt na
naszej stronie ograniczają się do niezbędnego minimum potrzebnego do lepszego
funkcjonowania portalu. Wszelkie gromadzone dane są przez nas zabezpieczane z
zachowaniem obowiązujących protokołów i najwyższej staranności. Dochowujemy standardów
prawnych, aby nasze działania na stronie, związane z zabezpieczaniem danych osobowych
odbywały się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w Unii Europejskiej i Polsce, w tym
z regulacjami RODO/GDPR.
Przedstawiamy kilka pojęć używanych w Polityce Prywatności.
- Administrator, zwany też Administratorem Danych Osobowych
- Portal – strona internetowa
- Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal.
- Użytkownik Anonimowy – każda osoba fizyczna, która przegląda Portal, ale nie jest
zalogowana na konto użytkownika.
- Użytkownik Zarejestrowany – każda osoba fizyczna, która założyła konto użytkownika w
Portalu.
- Plik Cookie – niewielki plik zapisywany przez nas w Twojej przeglądarce; zawiera dane,
które przy kolejnej wizycie pozwolą na odtworzenie Twoich preferencji i zapamiętanie faktu
zalogowania na konto w Portalu.
- Log Systemowy – jest to szczegółowy spis połączeń, które Użytkownicy nawiązali z
Portalem. Zawiera przede wszystkim Adresy IP Użytkowników oraz adresy URL odwiedzanych
stron.
- Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do
Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub
przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).
Po co właściwie przetwarzamy dane osobowe?
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1. W celu świadczenia usług dla Użytkowników Anonimowych. Zgodnie z ustawą
RODO możemy przetwarzać Twoje dane w stopniu niezbędnym do wykonania umowy, którą
zawiązujesz z nami jako odwiedzający Portal. Dlatego też gromadzimy w Logu Systemowym
informacje o Twoim Adresie IP, przechowujemy w Plikach Cookies niezbędne ustawienia,
współpracujemy też z Facebook, Twitter. Google i Netsprint aby umożliwić Ci sprawne
korzystanie z Portalu. W dalszej części Polityki Prywatności przedstawimy Ci kompletną listę
firm, którym przekazujemy Twoje dane.
2. W celu obsługi kont Użytkowników Zarejestrowanych. Jako użytkownik posiadający
Konto w Portalu powierzasz nam swój e-mail oraz imię i nazwisko (lub pseudonim). Masz
również możliwość dodania do swojego profilu zdjęcia, strony internetowej i kilku słów o sobie.
Wszystkie te informacje (z wyjątkiem adresu e-mail) będą dostępne publicznie na Twojej stronie
użytkownika, a także w artykułach, galeriach i newsach, które dodasz do Portalu. Postać tych
danych zależy wyłącznie od Ciebie, w każdej chwili możesz je zmienić lub usunąć.
3. W celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest tu
uzasadniony interes Administratora. Wykorzystujemy oprogramowanie Google Analytics.
Przeczytasz o tym w dalszej części dokumentu.
4. W celu kontaktu z Tobą. Twój adres e-mail może zostać pozyskany podczas rejestracji,
użycia formularza kontaktowego lub wysłania do nas wiadomości mailowej. Użyjemy go
wyłącznie do nawiązania lub kontynuowania bezpośredniej korespondencji, nie zaś w celach
marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są tu: uzasadniony interes
Administratora oraz działania niezbędne do wykonania umowy.
5. W celu wysłania newslettera. Jeśli zechcesz zapisać się do bazy subskrybentów
naszego newslettera i wyrazisz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych (Twoja
zgoda jest tu podstawą prawną do dalszych działań) – prześlemy na Twój adres cotygodniowy
spis najnowszych treści w Portalu. Nie wykorzystamy pozyskanych adresów do rozsyłania
innych treści marketingowych.
6. W celu obsługi konkursów. W przypadku, gdy w Portalu organizowane są konkursy,
warunkiem udziału może być podanie adresu e-mail w celu późniejszego zidentyfikowania
zwycięzców. Podstawą prawną są tu działania niezbędne do wykonania umowy Portalu z
uczestnikami. Pozyskane adresy nie będą wykorzystane do innych celów.
Kim jesteśmy
ETRONIK Roman Strojewski, Wydawca serwisu internetowego (zwanego dalej „Portalem”),
szanuje prawo użytkowników Portalu do prywatności oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich
danych. Adres: Ul. M. Konopnickiej 2/2, 59-300 Lubin.

Podstawową i niezmienną zasadą działalności ETRONIK Roman Strojewski jest to, iż nie
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udostępniamy, ani nie sprzedajemy danych adresowych i personalnych naszych
użytkowników osobom trzecim.
Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o udostępnienie niektórych swoich
danych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób.

Administratorzy danych
- ETRONIK Roman Strojewski, Adres: Ul. M. Konopnickiej 2/2, 59-300 Lubin.
- Zaufani Partnerzy

Z zasadami ochrony prywatności podmiotów współpracujących/ Zaufanych Partnerów z
Wydawcą można zapoznać się pod następującymi adresami stron internetowych:
-

Google Inc. https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
Facebook Inc. https://pl-placeboreaktywnym/help/cookies/
Twitter Inc. https://twitter.com/privacy
Netsprint S.A. http://netsprint.eu/kontakt/polityka-prywatnosci.html
Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych
osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Ile czasu przechowujemy dane osobowe?
- Dane Użytkowników Zarejestrowanych przechowujemy do czasu, gdy zrezygnują oni ze
swojego konta w Portalu.
- Retencja danych w Google Analytics wynosi 26 miesięcy.
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- Dane uczestników konkursów podlegają anonimizacji po ogłoszeniu zwycięzców.
- Dane odbiorców newsletterów pozostają w bazie do momentu rezygnacji z subskrypcji
Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy
Twoimi danymi o które będziemy prosić jako Portal zazwyczaj będą adres e-mail oraz imię lub
pseudonim.
Komentarze
Kiedy goście zostawiają komentarze na stronie, zbieramy dane pokazane w formularzu
komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg agenta użytkownika przeglądarki, aby
pomóc w wykryciu spamu.

Anonimowy ciąg utworzony z adresu e-mail (zwany również hash) może być dostarczony do
usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy go używasz. Polityka prywatności serwisu Gravatar jest
dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza Twoje
zdjęcie profilowe jest widoczne dla publiczności w kontekście Twojego komentarza.

Wysyłamy komentarz na Facebooku, który publikujesz, na stronę / autora postu i / lub
administratora strony internetowej za pośrednictwem automatycznej wiadomości e-mail, tylko
za Twoją zgodą, którą przyznasz przed umieszczeniem komentarza na Facebooku na naszej
stronie internetowej. Te dane zawierają tylko opublikowany przez Ciebie komentarz na
Facebooku.
Wtyczki
Domyślnie WordPress, którego używamy nie gromadzi żadnych danych osobowych o
odwiedzających, a jedynie zbiera dane wyświetlane na ekranie Profilu Użytkownika od
zarejestrowanych użytkowników. Jednak niektóre z zainstalowanych wtyczek mogą gromadzić
dane osobowe:

Używamy Google Analytics do śledzenia akcji społecznościowych wykonanych na naszej
stronie internetowej. Google automatycznie zbiera i przechowuje określone informacje w
dziennikach serwera, które zawierają informacje o zdarzeniach urządzenia, takie jak awarie,
aktywność systemu, ustawienia sprzętu, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę
żądania oraz adres URL odsyłacza, pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować
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przeglądarkę lub Twoje konto Google, zgodnie z ich polityką prywatności danych:
https://policies.google.com/privacy.

Wbudowaliśmy wtyczkę komentarzy do Facebooka, aby umożliwić komentarz na naszej
stronie internetowej przy użyciu konta Facebook. Wtyczka ta może zbierać adres IP,
przeglądarkę użytkownika przeglądarki, przechowywać i pobierać pliki cookie w przeglądarce,
osadzać dodatkowe śledzenie i monitorować interakcję z interfejsem komentowania, w tym
korelować konto Facebook z dowolnymi działaniami podejmowanymi w interfejsie (np.
„polubienie” czyjegoś komentarza, odpowiadanie na inne komentarze), jeśli jesteś zalogowany
na Facebooku. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystania tych danych,
zobacz politykę prywatności danych na Facebooku:
https
://www.facebook.com/about/privacy/update

Wbudowaliśmy widżet Facebooka, aby zobaczyć liczbę polubień / udziałów / rekomendacji i
„polubić / udostępnić / polecić” nasze strony internetowe. Ten widget może zbierać adres IP,
przeglądarkę użytkownika użytkownika, przechowywać i pobierać pliki cookie w przeglądarce,
osadzać dodatkowe śledzenie i monitorować interakcję z widżetem, w tym korelować konto
Facebook z dowolnymi działaniami podejmowanymi w ramach widgetu (takimi jak „Lubienie /
dzielenie się / rekomendowanie” naszej strony), jeśli jesteś zalogowany na Facebooku. Aby
uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystania tych danych, zobacz politykę
prywatności danych na Facebooku:
https://www.facebook.c
om/about/privacy/update

Używamy widżetu GooglePlus na naszej stronie internetowej. W rezultacie nasza witryna
wysyła żądania do serwerów Google, aby móc udostępniać nasze strony internetowe za
pomocą konta GooglePlus. Te żądania sprawiają, że Twój adres IP jest widoczny dla Google,
który może używać go zgodnie z polityką prywatności danych:
https://policies.google.com/privacy

Używamy widżetu Udostępnij Linkedin na naszej stronie internetowej, aby umożliwić Ci
udostępnianie naszych stron w serwisie Linkedin. Te żądania mogą śledzić twój adres IP
zgodnie z ich polityką prywatności danych:
https://ww
w.linkedin.com/legal/privacy-policy

Używamy widżetu Tweet Tweet na naszej stronie internetowej. W rezultacie nasza strona
internetowa wysyła żądania do serwerów Twittera, aby umożliwić tweetowanie naszych stron
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internetowych przy użyciu konta Twitter. Te żądania sprawiają, że Twój adres IP jest widoczny
dla Twittera, który może używać go zgodnie z polityką prywatności danych:
https://twitter.com/en/privacy#update

Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Wydawca ETRONIK Roman Strojewski może zostać
zobowiązany do udostępnienia informacji w tym w szczególności numeru IP komputera
zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów
państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Pliki cookies

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z serwisu,
korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników. Cookies (pliki
tekstowych zapisywanych na dysku Użytkownika) do gromadzenia danych statystycznych,
dostosowania treści serwisu do zainteresowań Użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego
funkcjonowania niektórych elementów Serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które
informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe, a także które kampanie są efektywne.
Dzięki nim wiemy, jaka grupa Użytkowników odwiedza naszą stronę lub jest odbiorcą danej
kampanii.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Jednak wszelkie
zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonalność naszego serwisu. Korzystanie z
naszego portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one
zamieszczane w Państwa urządzeniach końcowych.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

Zobacz jak zmienić ustawienia cokies w przeglądarce: Chrome , IE 9 , Firefox

Odpowiedzialność
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Na łamach serwisu znajdują się artykuły naszych redaktorów oraz zapowiedzi (lidy) do
artykułów na innych portalach. Zastrzegamy sobie wyłączenie odpowiedzialności za
komentarze umieszczane przez użytkowników, czy też gości serwisu. Przypominamy, także iż
każda osoba ma prawo do wyrażania własnych opinii oraz poglądów.
Nie należy umieszczać komentarzy, które:
zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24
kwietnia 1997r.);
obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196
Kodeksu karnego);
zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu
cywilnego);
przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994r.).

W razie konieczności powiadomione zostana odpowiednie władze. Aby wspomóc te działania
rejestrowane sa adresy IP autorów.
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