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Polityka Prywatności PSEmu.pl

stanowiąca załącznik nr 2 oraz nieodłączną część Regulaminu PSEmu.pl

Szanując prawo do prywatności osób odwiedzających Serwis  PSEmu.pl,  gwarantuje się prawo

wyboru  w  zakresie  udostępniania  informacji  i  dokłada  najwyższych  starań,  by  dane  osób

korzystających  z  usług  świadczonych  przez  ten  serwis  przetwarzane  były  zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza Polityka Prywatności zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 Rozporządzenia UE

2016/679  („RODO”)  informuje,  jak  przetwarzane  są  dane  osobowe  osób  korzystających

z świadczonych usług (serwisu, aplikacji), a przede wszystkim:

• kto jest administratorem danych osobowych;

• jakie dane, w jakim celu, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzamy;

• wykorzystaniu plików cookies;

• jakie  prawa  przysługują  osobom  korzystającym  z  Serwisu  PSEmu.pl  jako  podmiotom

danych osobowych;

• komu udostępniane są dane;

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest  osoba fizyczna określona w § 2 Regulaminu Serwisu

PSEmu.pl, będąca twórcą, właścicielem i administratorem Serwisu PSEmu.pl

Z administratorem Serwisu PSEmu.pl można skontaktować się:

• pocztą elektroniczną pod adresem admin[małpa]pemu.pl,

• za pomocą forum dyskusyjnego dostępnego pod adresem:   https://psemu.pl/forum/  
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Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzamy dane niezbędne do świadczenia usług i wymagane do ich poprawnego działania.

Pełne korzystanie z forum dyskusyjnego, czy systemu komentarzy wymaga podania adresu e-mail

celem zapewnianie bezpieczeństwa użytkownika usług (sprawdzenie, czy do konta nie loguje się

osoba  nieuprawniona),  bezpieczeństwa  usług  (zabezpieczenie  przed  dostępem  osób

niepowołanych,  czy  publikacją  materiałów  bezprawnych  i  niezgodnych  z  postanowieniami

Regulaminu) oraz zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania usług w ramach stron,  serwisów,

aplikacji i podobnych narzędzi internetowych, co stanowi w świetle zapisów RODO niezbędność

przetwarzania do wykonania usług oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

Przekazanie tych danych nie jest konieczne do korzystania z Serwisu PSEmu.pl w podstawowym

zakresie funkcjonalności, niemniej ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością z korzystania

z usług związanych z publikacją własnych treści.

Ponadto  w  trakcie  korzystania  z  usług  świadczonych  w  ramach  Serwisu  PSEmu.pl  zbierane

są dane  zawierające  informacje  o  odwiedzonych  stronach  i  aplikacjach  internetowych,  czasie

wizyty w danym miejscu, kliknięciach, przeglądarce internetowej czy sposobie korzystania z usług.

Przetwarzanie tych danych umożliwia między innymi:

• prawidłową obsługę sesji użytkownika,

• zapewnienie prawidłowego działania wybranych funkcji serwisu;

• optymalizację  strony  przez  dostosowanie  jej  wyglądu  i  sposobu  działania

do najpopularniejszych urządzeń;

• zbieranie  anonimowych  statystyk,  pozwalających  na  rozwijanie  stron  internetowych  tak,

by były jeszcze bardziej przyjazne użytkownikom.

Pliki cookies

Do przetwarzania danych o którym mowa powyżej stosowane są w szczególności pliki cookies

tj. tzw. „ciasteczka”. Są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka

internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu Serwisu PSEmu.pl i które

przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.
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Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas

przechowywania  ich  na  urządzeniu  końcowym  użytkownika  oraz  unikalny  numer,  który  został

wygenerowany  w  celu  identyfikacji  przeglądarki  internetowej,  wykorzystywanej  do  połączenia

ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne

do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny

numer  identyfikujący  urządzenie  końcowe  użytkownika,  na  jego  podstawie  nie  jest  możliwe

ustalenie tożsamości użytkownika.

Więcej szczegółów na temat plików cookies możesz uzyskać odwiedzając między innymi strony

internetowe pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl;  youronlinechoices.com lub w menu swojej

przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”.

Korzystając  z  Serwisu  PSEmu.pl  poprzez  odpowiednie  skonfigurowanie  ustawień  przeglądarki

internetowej  wyraża  się  zgodę  na  stosowanie  plików  cookies  i  innych  podobnych  technologii

zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez Serwis PSEmu.pl plików

cookies  lub  innych  podobnych  technologii  lub  jeśli  chcesz  ograniczyć  dopuszczalny  zakres

korzystania z plików cookies i podobnych technologii, zmień ustawienia przeglądarki internetowej

zgodnie z własnymi oczekiwaniami. 

Zmiana ustawień plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania

Serwisów PSemu.pl oraz oferowanych w jego ramach usług.

Jak długo przetwarzane są dane?

Dane przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań

ograniczających tę zgodę,

• w przypadku niezbędności danych do wykonania usługi, przez czas jej wykonywania 

• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora,

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

Przykładowo,  Jeśli  odwiedzisz  stronę  logowania,  utworzone  zostanie  tymczasowe  ciasteczko

na potrzeby sprawdzenia funkcjonalności  przeglądarki  –  to  ciasteczko zostanie usunięte,  kiedy
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zamkniesz przeglądarkę. Gdy zostawisz na stronie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu

twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas

pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione – to ciasteczko

wygasa po roku.

Jakie  prawa  przysługują  w  związku  z  przetwarzaniem

danych?

Zgodnie  z  przepisami  Ogólnego  Rozporządzenia  dotyczącego  Ochrony  Danych  Osobowych

(rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27.04.2016  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), osobom korzystającym

z usług świadczonych w SerwisiePSEmu.pl przysługuje:

• prawo dostępu do danych osobowych;

• prawo żądania sprostowania danych osobowych;

• prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych;

• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Zabezpieczenia

 W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną,

Administrator  Serwisu  PSEmu.pl  stosuje  wysoki  poziom  zabezpieczeń  włącznie  z  ochroną

kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).

Ze  względu  na  publiczny  charakter  sieci  Internet,  korzystanie  z  usług  świadczonych  drogą

elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami,niezależnie od dochowania przez Administratora

danych należytej staranności.
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Komu udostępniane są dane?

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora celem

zapewnienia działania usług dostępnych w Serwisie PSEmu.pl tj. dostawcom usług IT takich jak:

usługi serwerowe, cloud computing, hostingowe, itp.

Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na

podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. 

Przekazując  ww.  dane  oczekuje  się  zachowania  poufności  i  bezpieczeństwa  informacji  oraz

zapewnienia odpowiednich środków ochrony danych.

Komentarze i dane przesyłane z pomocą forum dyskusyjnego mogą być sprawdzane za pomocą

automatycznej usługi wykrywania spamu.

Zmiana polityki prywatności 

Administrator Serwisu PSEmu.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w

każdej  chwili  i  miejscu,  jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej

polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie użytkowników Serwisu.
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