POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
NA STRONIE WWW.KATOURBANCORNER.PL

Dzień dobry,
W imieniu twórców strony internetowej Katourbancorner.pl chcielibyśmy wyjaśnić zasady
przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies na naszej stronie. Dane jakie zbieramy
ograniczyliśmy do minimum niezbędnego do realizacji projektu.
Administratorem strony i danych osobowych jest Gniewomir Koncewicz, prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą KARAMBA Gniewomir Koncewicz, NIP: 6881246921.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i
Polityki Cookies można skontaktować się z Administratorem, poprzez adres e-mail:
mapa@niemapa.pl.
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie
www.katourbancorner.pl nie będą udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom
trzecim.

DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych jest Gniewomir Koncewicz, prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą KARAMBA Gniewomir Koncewicz, NIP: 6881246921.
Państwa dane osobowe podane w formularzach zapisu na wydarzenia (m.in. imię i nazwisko,
adres e-mail, inne informacje podane w formularzu) będą przetwarzane w celu przesłania
potwierdzenia zapisania na wydarzenie lub informowania o wydarzeniu i ewentualnych
zmianach, oraz w celu przygotowania listy uczestników warsztatu a ponadto będziecie
Państwo informowani poprzez e-mail o kolejnych podobnych wydarzeniach w ramach projektu
KATO Urban Corner.

Dane osobowe przekazane przekazane w korespondencji e-mail przesłanej na adres podany
na stronie będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na zapytania związane z
projektem.
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się na
wydarzenia objęte zapisami.
Przysługują Państwu następujące uprawnienia
● prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania,usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
● prawo do przenoszenia danych,
● prawo żądania dostępu do danych,
● prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie
Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie ochrony danych.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie
wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i
odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych
osobowych Gmail Workspace – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz
wysyłki e-maili. Przechowywane tam dane to adresy e-mail i dane podane dobrowolnie w
mailach pozostające na skrzynce e-mail. Dostęp do nich ma jedynie administrator danych
osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania projektu Kato Urban Corner(planowana
data zakończenia projektu to 30.09.2022), chyba, że zrezygnujecie Państwo z otrzymywania
informacji od nas, co spowoduje usunięcie danych z bazy. Aby zrezygnować z otrzymywania
informacji należy napisać na adres mapa@niemapa.pl

GRY O CELACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Gra o celach zrównoważonego rozwoju dostępne na stronie Katourbancorner.pl oparte są na
platformie Genial.ly. Grający zostają przeniesieni na platformę Genial.ly, która w tym
przypadku nie zbiera danych osobowych i nie wymaga logowania w żaden sposób. Z
platformą Genial.ly została zawarta stosowna umowa. Link do Polityki prywatności Genial.ly
znajduje się pod adresem:
https://www.genial.ly/privacy
Platforma wykorzystuje pliki cookies. Informacje o tym znajdują się w Warunkach Użytkowania
platformy, tutaj:
https://www.genial.ly/terms
PLIKI COOKIES
Strona internetowa Katourbancorner.pl wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie
informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie,
smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Autora.
Pliki cookies umożliwiają nam:
● tworzenie statystyk, korzystanie z funkcji analitycznych
● korzystanie z narzędzi marketingowych (remarketing)
● zapewnienie prawidłowego działania strony
● zapewnienie możliwości korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak
udostępnianie treści w serwisach społecznościowych (usługa AddThis)

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików
cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażona została zgoda na
wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.
Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików
cookies w Twojej przeglądarce. Warto pamiętać, że wyłączenie plików cookies może
powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych,
które stosują cookies.

TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
Na stronie Katourbancorner.pl w celu analizy statystyk Strony wykorzystywane są kody
śledzenia Google Analytics - technologia śledząca działania podejmowane przez
użytkowników na Stronie.

