
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU SULECHOWSKIE STRONY

1. Definicje

Adres IP -Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.

Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez
urządzenie  Użytkownika  przy  każdym  połączeniu.  Może   zawierać  w  szczególności  adres  IP,
pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.

Konto –  utworzony  i  utrzymywany  w  Serwisie  zbiór  danych  informatycznych  dotyczących
Użytkownika  Zarejestrowanego,  który  pozwala  na  zapewnienie  takiemu  użytkownikowi
szczególnych funkcji lub usług w Serwisie.

Materiały –  wszelkie  treści  udostępnianie  w  Serwisie,  w  tym  także  nieodpłatne  ogłoszenia  i
wizytówki www Użytkowników Zarejestrowanych.

Regulamin Serwisu – regulamin i zasady korzystania z serwisu Sulechowskie Strony dostępny na
stronie internetowej sulech.net.

Serwis –  lokalny serwis  o nazwie  Sulechowskie  Strony dostępny pod adresem sulech.net  oraz
adresami  podrzędnymi  wraz  z  dostępnymi  za  jego  pośrednictwem  Materiałami  określonymi
szczegółowo w Regulaminie Serwisu.

Użytkownik – Użytkownik niezarejestrowany lub Użytkownik Zarejestrowany.

Użytkownik niezarejestrowany - osoba fizyczna lub system informatyczny działający w wyniku
działania osoby fizycznej, osoby prawnej, itp. korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od
chwili  wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili  zamknięcia
zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, która akceptując Regulamin Sulechowskich Stron
zarejestrowała się w Serwisie, podając wszystkie niezbędne do tego celu dane, dla której zostało
utworzone Konto.

2. Postanowienia ogólne

Niniejsza  Polityka  Prywatności  określa  zasady  ochrony  danych  osobowych  Użytkowników
Zarejestrowanych, korzystających ze serwisu internetowego Sulechowskie Strony dostępnego na
domenie sulech.net.

Administratorem danych osobowych jest Jan Grzesik zamieszkały w Sulechowie, ul. Gdańska 7,
jako właściciel i webmaster serwisu Sulechowskie Strony.

Administrator  Sulechowskich  Stron  jest  usługodawcą  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia
26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).

3. Dane osobowe Użytkownika

Dane  zbierane  automatycznie  przez  obsługujące  Serwis  systemy  informatyczne  nie  stanowią
danych osobowych w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane  osobowe  zbierane  na  potrzeby  zakładania  Konta  Użytkownika  Zarejestrowanego



wykorzystywane  będą  do  założenia  konta  oraz  jego  utrzymywania  zgodnego  z Regulaminem
Serwisu.

Dane podawane przez Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie są podawane dobrowolnie.

Dane osobowe Użytkowników Zarejestrowanych będą używane wyłącznie w celu komunikowania
się  Administratora  Serwisu  z  Zarejestrowanymi  Użytkownikami  w  związku  z  prawidłowym
korzystaniem z serwisu. Zgoda na takie użycie danych osobowych odbywa się przez Użytkownika
przez  zaakceptowanie  Regulaminu  Zasad  korzystania  z  serwisu  Sulechowskie  Strony  przed
założeniem konta.

Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje w Formularzu Rejestracyjnym następujące dane
osobowe: imię, nazwisko, dane adresowe, adres email, telefon.

4. Dostęp do danych osobowych

Użytkownikowi  Zarejestrowanemu  przysługuje  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych,
a także prawo do ich poprawienia, uzupełnienia oraz usunięcia. 

W celu  usunięcia  konta  z  przypisanym mu adresem email,  (ewentualnie  zmiany adresu  email)
należy zwrócić się do Administratora Serwisu za pośrednictwem formularza w zakładce Kontakt.
Użytkownik zarejestrowany może też modyfikować dane samodzielnie za pośrednictwem swojego
Konta w Serwisie.

5. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika serwisu.

Administrator  zobowiązuje się  nie  udostępniać danych osobowych Użytkownika,  w żaden inny
sposób niż to wynika z celu Serwisu.

Dane  osobowe  Użytkowników  mogą  być  przekazywane  podmiotom  uprawnionym  do  ich
otrzymania  na  mocy  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  tym  właściwym  organom  wymiaru
sprawiedliwości.

Administrator może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu
ochrony uzasadnionych  interesów własnych lub  dochodzenia  przysługujących  mu praw,  w tym
także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu
Serwisu.

W Serwisie do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada jedynie Administrator.

Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z weryfikacją przez Administratora przekazanych
danych osobowych Użytkownika.

6. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika

Administrator  oświadcza,  że  przetwarza  dane  osobowe  Użytkownika  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

Mimo zastosowania zabezpieczeń, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wykorzystania przez
nieuprawnione osoby danych osobowych zdobytych wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

Dla  poprawy  bezpieczeństwa  Użytkownik  powinien  przechowywać  loginy,  hasła  i  inne  dane
autoryzacyjne w miejscach niedostępnych dla osób trzecich i nie udostępniać ich nikomu. 



Hasła powinny być zmieniane.

7. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

Serwis  zbiera  informacje  związane  z  przeglądaniem zawartości  Serwisu  przez  Użytkowników,
w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. 

Sulechowskie  Strony  nie  łączy  takich  informacji  z  danymi  osobowymi  Użytkownika  i  nie
wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.

Sulechowskie  Strony  wykorzystuje  informacje,  o  których  mowa  w  ust.  1  wyłącznie  w  celach
statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.

Serwis Sulechowskie Strony stosuje tzw. pliki „cookies”. 

Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych, które
pomagają  określić  sposób  korzystania  z  Serwisu  przez  Użytkowników  w  celu  udoskonalenia
działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.


