POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies
Kancelaria
Sejmu
szanuje
prywatność
Użytkowników
Serwisu, www.konkurskatynski.pl dostępnej poprzez sieć Internet.
Korzystając z Serwisu www.konkurskatynski.pl akceptujesz zasady polityki prywatności.

1. Definicje

1.1. Administrator – Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.
1.2. Dane - inne niż dane osobowe informacje uzyskiwane podczas korzystania z

Serwisu.
1.3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy.
1.4. Konkurs - Konkurs „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.”, o którym mowa w
Regulaminie.
1.5. RODO – 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.
1.6. Serwis
–
internetowy
Serwis
dostępny
pod
adresem
elektronicznym
www.konkurskatynski.pl poprzez
sieć
Internet.
umożliwiający
Użytkownikom
rejestrację i zgłoszenie pracy konkursowej zgodnie z Regulaminem.
1.7. Użytkownik – uczestnik Konkursu będący osobą fizyczną korzystająca z Serwisu
www.konkurskatynski.pl

2. Zasady dotyczące przetwarzania Danych w Serwisie
2.1. Rejestrujemy informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu - wśród nich
mogą być:
o informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie
zapisują takie Dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i
godzinę żądania, Dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język
przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
o adres IP - każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany
niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np.
zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią.
o pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez
odwiedzany Serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon
itp.).
2.2. W celu zablokowania przesyłania plików o których mowa w pkt. 2.1. należy
odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny
mogą nie działać.
2.3. Kancelaria Sejmu informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika.
2.4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez:
odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub
skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z
którego korzysta Użytkownik.
2.5. Linkami gdzie zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
o Firefox: Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox
o Opera: https://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.htmlInternet
o Internet Explorer: Jak usunąć pliki cookie w programie Internet Explorer

o Chrome: Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi
- Android - Google Chrome - Pomoc
2.6. Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka,
itp.
2.7. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy
służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane
nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
2.8. Zbierane Dane wykorzystywane są do zapewnienia określonych usług naszym
Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony
Serwisu www.konkurskatynski.pl i naszych Użytkowników.
2.9. Podanie danych gromadzone na podstawie plików cookies jest dobrowolne i związane
z indywidualnymi ustawieniami przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.
2.10. Dane gromadzone na podstawie plików cookies będą przetwarzane do momentu
zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika urządzenia.
Kwestie bezpieczeństwa danych traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy
starań, aby chronić Serwis www.konkurskatynski.pl przed nieuprawnionym dostępem
osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i
przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i
podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach
opisanych w polityce prywatności.

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
3.1.
Dane osobowe gromadzimy wyłącznie za zgodą Użytkownika korzystającego z
formularzy rejestracyjnych w następujących sekcjach:
o rejestracja Użytkownika
o formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej
3.2.
Klauzula informacyjna
o Administrator Danych osobowych.
Administratorem Danych osobowych Użytkownika jest Kancelaria Sejmu, ul.
Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.
o Inspektor ochrony danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
 korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul.
Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
 e-mail: iod@sejm.gov.pl.
o Cele i podstawy przetwarzania
Dane Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO w
celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celach archiwizacyjnych i będą
udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy przepisów
prawa. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi, z którym Kancelaria
Sejmu zawarła umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w
Konkursie.
Zgoda na przetwarzanie Danych osobowych można wycofać w każdym czasie
jednak wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania przed jej
wycofaniem.
o Okres przechowywania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do
realizacji Konkursu.
o Odbiorcy
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymywania na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazane
podmiotowi, z którym Kancelaria Sejmu zawarła umowę na powierzenie
przetwarzania danych osobowych

o

Prawa osób
Użytkownikowi przysługuje: prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
prawo sprostowania danych osobowych, w zakresie wynikającym z przepisów
prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownikowi
przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika Konkursu przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy prawa.

4. Zmiany polityki prywatności

4.1.
Polityka prywatności podlega regularnemu przeglądowi i w razie potrzeby –
aktualizacji.
4.2.
Jeśli
zmienią
się
zasady
polityki
prywatności
obowiązującej
w
Serwisie www.konkurskatynski.pl , niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje
na tej podstronie.

