Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować.
Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na
naszej witrynie, a także o Twoje imię i nazwisko, Twój dokładny adres oraz numer telefonu do
Ciebie.
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane
dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
Informujemy, że dane personalne w formularzach rejestracyjnych nie sprzedajemy i nie
udostępniamy osobom trzecim. Dane te są zbierane wyłącznie w celu zalogowania się do
naszego systemu oraz realizacji usług poprzez stronę ckis.pl. Rejestracja jest obowiązkowa
jeżeli chcesz dokonać zakupu usług poprzez naszą stronę i serwis płatniczy Dotpay
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej
stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do
personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o
każdym użytkowniku.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane
mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą
wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru
sprawiedliwości.
Serwis ckis.pl wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim
(GoogleAnalytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.
Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej
przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie
nowej polityki prywatności na tej stronie.
Kontakt:
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12
tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt
telefoniczny, bądź e-mailowy.

