
1 

 

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”), to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki 
tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, 
smartfonie) Użytkownika Serwisu w czasie korzystania przez niego z Serwisu i następnie 
tam przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z Serwisem pliki cookies mogą być  
odczytane z urządzenia użytkownika i służyć dostosowaniu Serwisu do zapamiętanych 
preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.  

3. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na 
temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików 
cookies. Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo    
w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może jednak powodować 
trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które 
stosują cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies 
dostępne są w ustawieniach używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub 
na stronach ich twórców: 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies 

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

4. 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. 

5. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych 
zebranych od Użytkowników. 

http://www.kahal.pl/
http://www.kahal.pl/
http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/ph5042
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6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

• dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 
korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do 
jego indywidualnych potrzeb; 

• śledzenia statystyk Serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu 
operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, 
czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie         
z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.      
W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies można 
zadecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać 
również z funkcji marketingowych, czy nie.  

Szczegóły polityki Google Analytics: 

http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/  

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

 
 
7. W Serwisie mogą znajdować się także odnośniki (linki) do stron internetowych 

pochodzących od podmiotów trzecich, jak np. serwisy społecznościowe, serwisy 
udostępniające nagrania dźwiękowe i wideo. 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 należy odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie 
politykami prywatności.  

Szczegóły polityk odrębnych stron internetowych, do  których linki prowadzą z naszego 
Serwisu: 

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies  

Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy?vcid=32179 

Soundcloud: https://soundcloud.com/pages/cookies 

 

 

 

 
 

http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.facebook.com/help/cookies
https://vimeo.com/cookie_policy?vcid=32179
https://soundcloud.com/pages/cookies
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Dane osobowe 

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  przetwarzane zgodnie                        
z Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  
 
 
1. Tożsamość Administratora i dane kontaktowe 

Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „KAHAL”        
z siedzibą pod adresem ul. Wodzisławska 16, 44-325 Czyżowice, NIP: 6472566350,  Tel. 885 
885 875, e-mail: biuro@kahal.pl 

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna 
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Stowarzyszenie 
Kulturalno-Społeczne „KAHAL” za zgodą osób, których dotyczą, a podstawą przetwarzania 
jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko               
i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników Serwisu oraz do przesyłania 
informacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej i komunikacji z użytkownikami, którzy 
wyrazili na to zgodę. 
 
3. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 
Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) danych 
osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu osobom trzecim. Ze względów 
technicznych i zgodnie z art.28 RODO Administrator powierzył przetwarzanie danych bez 
zmiany celu ich przetwarzania następującemu podmiotowi: 
 

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań - w celu przechowywania 
danych na serwerze. 

 
Podmiot ten gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa 
danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 
 
4. Okres przechowywania danych 
Dane będą przetwarzane bezterminowo w okresie wypełniania przez Administratora swoich 
celów statutowych, chyba, że podmiot danych wcześniej zgłosi inne dyspozycje w sprawie 
swoich danych przechowywanych przez Administratora lub cofnie zgodę na przetwarzanie 
swoich danych. 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@kahal.pl
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 5. Prawa podmiotów danych 

Zgodnie z RODO mają Państwo następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem 
Państwa danych osobowych: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 
• prawo do sprostowania danych osobowych, 
• prawo do usunięcia danych osobowych, 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
• prawo do przenoszenia danych, 
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda 

została wyrażona. 

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca 
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 531 03 00 

7. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie swoich danych w Serwisie jest całkowicie dobrowolne. 

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 
 
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,      
w tym profilowaniu. 
 
9. Środki bezpieczeństwa  
Chronimy Państwa dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem 
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Zawsze mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie 
dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy wysłać 
wiadomość na adres biuro@kahal.pl.  

Podany powyżej adres e-mail mogą Państwo również wykorzystać w razie jakichkolwiek 
pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 
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