
Polityka prywatności Kościół Chrześcijański Pojednanie

1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Kościół Chrześcijański
Pojednanie z siedzibą przy ul. 11 Listopada 34/2 (deptak), 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Udostępnione dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób
nieuprawnionych.

5. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu
niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w
zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą.

6. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: a. korzystania z Serwisu na
podstawie twojego zainteresowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), b. wykonania
obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. c) RODO), c. analitycznych, np. w celu doboru usług dla Ciebie, potrzeb;
optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, Twojego
zainteresowania, logów technicznych aplikacji, d. optymalizacji procesów obsługi na
podstawie przebiegu procesów obsługowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), e. archiwalnych (dowodowych) dla
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), f.
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), g.
otrzymywania informacji handlowej, jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji



handlowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), h. badania Twojej satysfakcji i
określania jakości usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), i. w celu oferowania Ci bezpośrednio produktów i usług
(marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z
wykorzystaniem profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub
cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują
nas do retencji danych.

9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).

10. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim – naszym partnerom –
wyłącznie w związku z realizacją celów serwisu lub na potrzeby prawidłowego
wykonania umowy, jeżeli dojdzie do jej zawarcia.

11. Twoje dane mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, czyli
podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu
usług, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi
poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.



14. Twoje dane pozyskane w celu korzystania z Serwisu są przechowywane przez okres
korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy z tym
związanej. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe,
które przetwarzamy w celach marketingowych oraz badania satysfakcji, przetwarzamy
wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia
przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych
jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

16. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz skorzystać z prawa do
wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

17. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej
usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z
prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi
danych.

18. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
kontakt@e-cech.pl. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną pod ten adres.


