
Polityka prywatności Polskiej Izby Dziedzictwa Kulturowego 

Obowiązuje od 23.05.2018 r. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Izba Dziedzictwa 

Kulturowego z siedzibą w Łęczu 82-340, Łęcze 97K, tel 515-651-425, 

izbadziedzictwa@gmail.com 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i 

w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym 

jest ewentualne zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie 

internetowej. 

3. Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.izbadziedzictwa.pl jest 

dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/ Pana zgoda. Ma Pani/ Pan wpływ na 

przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, 

Facebook. Ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę 

ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności 

od okresu używania technologii. Ma Pani/ Pan prawo zażądania od administratora dostępu 

do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane 

jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.  

Używamy też technologii takich jak pliki cookie i podobnych, służących do zbierania i 

przetwarzania danych osobowych oraz danych służących personalizowaniu udostępnionych 

treści i reklam, a także analizowania ruchu na naszej stronie. Cookies to dane informatyczne 

zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie czy smartfonie, które 

przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, 

podczas korzystania z Internetu. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookie, 

powinieneś je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. 

4. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio 

przeglądarkę. 

5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z: 

Stowarzyszenie Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Łęczu 82-340, Łęcze 97K, 

tel 515-651-425, izbadziedzictwa@gmail.com 

6. Pani/Pana dane osobowe objęte działaniem narzędzi Google Analytics, Google AdWords, 

Facebook Pixel.  będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu 

wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia 

działalności. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do 

cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  
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