Polityka prywatności w naszym serwisie
W poniższym dokumencie zawarliśmy politykę prywatności w serwisie
www.rownoleznik.werbisci.pl, która wychodzi naprzeciw Rozporządzeniu 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 popularnie jako „RODO”).

I. Informacje wstępne
Właścicielem i zarządzającym serwisem www.rownoleznik.werbisci.pl jest Polska Prowincja
Zgromadzenia Słowa Bożego, której siedziba mieści się przy ul. Ostrobramskiej 90, 04-118
Warszawa.

II. Dane osobowe i uprawnienia użytkownika
1. W ramach serwisu www.rownoleznik.werbisci.pl zbierane są dane osobowe jedynie podczas
subskrypcji newslettera, przesyłanego cyklicznie użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.
2. Podczas subskrypcji newslettera stosowana jest opcja „double opt-in”, zgodnie z którą, aby
zapisać swoje dane w serwisie (imię/nick oraz adres email) użytkownik musi kliknąć link
aktywujący otrzymany w wiadomości email. W przypadku braku aktywacji w ciągu 48 godz., dane
użytkownika są kasowane przez Administratora i w żaden sposób nie są dostępne w serwisie.
3. Podczas podawania swoich danych w procesie subskrypcji, użytkownik jest jednoznacznie
informowany o sposobie i rodzaju wykorzystywanych danych osobowych i musi wyrazić na to
zgodę. Bez zaznaczenia pola zgody subskrypcja nie dokonuje się.
4. Dane osobowe użytkowników serwisu www.rownoleznik.werbisci.pl nie są w żaden inny sposób
przetwarzane i przekazywane podmiotom trzecim nie będącym integralną częścią Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.
5. Zgodnie z RODO użytkownik serwisu www.rownoleznik.werbisci.pl, którego dane osobowe są
przechowywane, ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie i żądać ich
usunięcia przez Administratora serwisu.
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III. Pliki cookie
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
2. 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.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www.rownoleznik.werbisci.pl
4. 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;
* utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. 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.
6. 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;
* "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
itp.;
7. 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,
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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).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu
przeglądarki internetowej.
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