Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r.,
nr 170 poz. 1800) wprowadza się regulamin określający funkcjonowanie plików tzw. cookies.
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.
Pliki cookies pomocne są także w tworzeniu statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Zaangazowani.org.
Administrator danych
Gromadzone dane są administrowane przez portal www.zaangazowani.org , zwanego dalej
Administratorem Danych.
Ochrona informacji
1. Portal www.zaangazowan.org gromadzi dane Organizacji oraz Użytkowników
przekazywane w trakcie rejestracji w Serwisie zaangazowani.org przestrzegając prawa do
ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że
udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.
2. Podczas rejestracji wymagane są następujące informacje:
Nazwa organizacji, Ulica i numer, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Adres WWW,
Numer telefonu głównego do organizacji, Numer KRS, Numer NIP, Forma prawna, Numer
konta, Nazwa Banku, Rok założenia, Prowadzona działalność gospodarcza, Opis działalności.
Oprócz powyższych danych, wymaga się także danych dotyczących reprezentanta:
Imię i nazwisko, Login, Hasło, Powtórz hasło, Funkcja w organizacji, Adres e-mail, Telefon
bezpośredni do reprezentanta.
3. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące
wizyty, w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
4. Zebrane informacje Administrator Danych będzie wykorzystywać wyłącznie w celu
realizacji świadczonych usług. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do
wykorzystywania zebranych informacji w celach marketingowych.
5. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom
Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach określonych w
przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z Serwisu lub naruszenia przepisów

prawa, Administrator może udostępnić dane Użytkownika organom ścigania oraz organom
wymiaru sprawiedliwości.
Zmiana danych
Administrator umożliwia edycję danych udostępnionych podczas rejestracji. W obrębie
profilu użytkownika istnieje możliwość edycji wszystkich danych podanych podczas
rejestracji.
Zmiany w polityce ochrony prywatności
Administrator będzie informować o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności,
które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub
rozwoju i powstania nowych produktów i usług w obrębie serwisu.
Prawa użytkowników
Administrator zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.10.1997 r. (Dz. U.
Nr 133 z dania 29.10.1997 r.), zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu możliwość wglądu
do swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane użytkownika na jego wyraźną prośbę mogą zostać w każdej chwili usunięte. Informację
z prośbą o dokonanie zmiany/usunięcia danych prosimy przesłać drogą elektroniczną na
adres bok@zaangazowani.org

