
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Społecznego Komitetu Lewicy 

 

Wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej, www.daszynski2018.pl 

udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe.  

Na naszych stronach internetowych korzystamy dodatkowo z plików cookies.  

 

I. 

Informacje o administratorze 

 

Wsparcia techniczno – logistycznego Społecznemu Komitetowi Lewicy, w postaci 

serwerów, obsługi oraz zaplecza technicznego, udziela Rada Krajowa Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej, z siedzibą w Warszawie, ulica Złota 9/4, która tym samym jest 

administratorem danych osobowych.  

 

II. 

Cel i czas przetwarzania danych osobowych 

 

Dane pozostawione w celach kontaktowych, wykorzystamy wyłącznie do kontaktu z 

Państwem, w trakcie którego przedstawimy informacje o działalności Społecznego 

Komitetu Lewicy, nadchodzące wydarzenia, treści, publikacje, stanowiska SKL oraz 

wszelkie inne ważne informacje związane z naszym funkcjonowaniem.  

 

Pozyskujemy wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do realizacji określonych celów 

– tzn. kontaktu z Państwem oraz prezentacji działalności komitetu. Nie przetwarzamy 

żadnych danych wrażliwych.  

Dane pozostawione do kontaktu przechowujemy do momentu zakończenia działalności 

SKL lub do czasu, kiedy podejmiecie Państwo decyzję o zaprzestaniu subskrypcji.  

Celem przetwarzania podanych przez Państwa danych, jest możliwość kontaktu z 

Państwem, informowanie o pracach SKL oraz przekazywanie materiałów informacyjnych, 

sprawozdań z konferencji, nadchodzących wydarzeń, treści, publikacji, stanowisk SKL 

oraz wszelkich inne ważnych informacji związanych z naszym funkcjonowaniem. itp.  



Nie profilujemy Państwa danych, nie przekazujemy ich poza SKL, ani nie sprzedajemy.  

 

III. 

Uprawnienia osób, które przekazały nam swoje dane. 

 

Możecie Państwo zażądać od administratora Państwa danych osobowych aktualizacji lub 

usunięcia części lub wszystkich pozostawionych przez Państwa informacji. Dyspozycję tę 

zrealizujemy niezwłocznie, z wyłączeniem informacji, które są nam niezbędne bądź to z 

powodów obowiązujących przepisów (np. kopie wystawionych faktur), bądź z powodów 

prawnych (np. umowy, dowód zaprzestania przetwarzania danych).  

Jeżeli uznacie Państwo, że nasze działania naruszają obowiązujące prawo, możecie 

Państwo złożyć skargę do organu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Urzędu Ochrony Danych Osobowych), informacje 

dotyczące sposobu zgłaszania skargi dostępne są pod adresem: https://giodo.gov.pl/579  

 

IV. 

Cookies 

 

Nasza strona internetowa www.daszynski2018.pl korzysta z plików cookies.  

Pliki cookies są to niewielkie pliki, zawierające informacje tekstowe, związane z Państwa 

aktywnością na naszych stronach internetowych takich jak np. odwiedzane strony, 

kliknięte odnośniki, czas aktywności na stronie, pobrane ze stron pliki, informacje o 

lokalizacji użytkownika) Dzięki temu pozyskujemy informacje, które pozwalają nam na 

poprawianie jakości, wydajności oraz funkcjonalności naszego serwisu. 

 

W większości przeglądarek domyślnie ustawiona jest zgodę na wykorzystywanie plików 

cookies.  

Możecie Państwo ograniczać lub blokować możliwość korzystania z plików cookies za 

pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystacie. Sposób modyfikacji ustawień zależny 

jest od rodzaju przeglądarki i opisany w jej instrukcji obsługi.  

Więcej informacji na temat plików cookies możecie znaleźć Państwo w internecie – np. w 

serwisie www.ciasteczka.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl  

 

http://wszystkoociasteczkach.pl/


V. 

Zabezpieczenia 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podanym przez Państwa danym stosujemy 

zabezpieczenia w postaci: szyfrowania i ograniczania dostępu.  

Szyfrowanie polega na zabezpieczeniu dostępu do zbiorów danych poprzez użycie metod 

kryptograficznych – np. szyfrowania dysków twardych, folderów lub plików.  

Ograniczenie dostępu dotyczy systemów IT używanych do przechowywania danych 

osobowych, do których dostęp mają wyłącznie osoby przez nas upoważnione oraz 

działające na nasze polecenie.  

Używane przez nas systemy IT i sprzęt komputerowy spełniają aktualne wymogi 

bezpieczeństwa, w tym poprzez użycie programów antywirusowych oraz bieżące 

aktualizacje. Także od Partnerów, którym przekazywane są Państwa dane wymagamy 

zapewnienia odpowiednich środków celem ich zabezpieczenia. 


