Polityka prywatności serwisu www.kahal.pl
Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://www.kahal.pl (zwanego dalej
„Serwisem”). Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było wygodne
i bezpieczne. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) wyjaśnia zasady, jakimi kierujemy
się w zakresie plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie oraz w jaki sposób
dbamy o ochronę danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem Serwisu.

Polityka plików cookies
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 zapisywane są na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika
Serwisu w czasie korzystania przez niego ze strony internetowej i następnie tam
przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z tą stroną pliki cookies mogą być przez nią
odczytane z komputera użytkownika i służyć dostosowaniu strony do zapamiętanych
preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „KAHAL”
z siedzibą pod adresem ul. Wodzisławska 16, 44-325 Czyżowice.
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 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.;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
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„analityczne” pliki cookies - gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu
przez odwiedzających, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz
liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestrują
konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk
korzystania z Serwisu.
6. 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, 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).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
9. W Serwisie mogą znajdować się także odnośniki (linki) do stron internetowych
pochodzących od podmiotów trzecich. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub
oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zasady określone w niniejszej
Polityce Prywatności obowiązują jedynie w naszym Serwisie. W przypadku korzystania
z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie
politykami prywatności.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji
„Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dane osobowe
1. Zakres danych osobowych
W Serwisie zbieramy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które podali nam Państwo
podczas korzystania z Serwisu wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych
jest całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane
i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)
2. Administrator
Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „KAHAL”
z siedzibą pod adresem ul. Wodzisławska 16, 44-325 Czyżowice.
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Stowarzyszenie
Kulturalno-Społeczne „KAHAL” za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem
i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia
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właściwej obsługi użytkowników Serwisu oraz do przesyłania informacji z wykorzystaniem
poczty elektronicznej i komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.
5. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, każdy, kto podał nam swoje
dane może zwrócić się do nas o uzyskanie do nich wglądu, o ich poprawienie oraz usunięcie.
W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przesyłanie informacji za pomocą
poczty elektronicznej.
6. Udostępnianie danych osobowych
Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) danych
osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu osobom trzecim. Dane, jakie
Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych
zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników.
Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie
danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych bez zmiany celu ich przetwarzania.
7. Środki bezpieczeństwa
Chronimy Państwa dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Ponadto wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia
wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych
osobowych.
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