Korzystanie ze strony serwisu ROD “GÓRNIK” znajdującego
się pod adresem: www.rodgornik.pl oznacza pełną
akceptację niniejszej polityki prywatności.

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy
adresowych użytkowników serwisu.

Dane Osobowe
Realizując wymogi Rozporządzenia Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr
20/2018 podjętą przez Zarząd ROD "Górnik" w Rybniku, Koordynatorem któremu
powierza się koordynowanie realizacji działań z obszaru ochrony danych
osobowych w naszym ROD jest:

Prezes Zarządu ROD „Górnik” w Rybniku pan Piotr Świenty.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: zarzad@rodgornik.pl

Wybrane metody ochrony danych stosowane
przez Operatora
1. Strona jest chroniona w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane,
wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i
mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.
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Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisu rodgornik.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe
pliki tekstowe zapisywane w komputerze odwiedzającego internauty
identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia
wykonania danej operacji. Pliki cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla
jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja
przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Gromadzenie danych statystycznych
W serwisie rodraj.pl wykorzystywany jest system gromadzenia danych o
odwiedzanych stronach i niektórych zdarzeniach wykonywanych przez
użytkowników (np. pobranie pliku, poszukiwanie frazy w serwisie itp.) Google
Analytics firmy Google Inc.
Dane uzyskane dzięki tej usłudze służą wyłącznie do celów statystycznych oraz
poprawy jakości prezentowanych treści i dostosowania jej do zapotrzebowania
odwiedzających witrynę.
Zbieranie danych przez skrypty usługi Google Analytics jest zgodne z „Warunkami
korzystania z Google Analytics” oraz ogólną „Polityką prywatności” firmy Google
Inc.
Bez zgody użytkownika korzystającego z serwisu rodgornik.pl, nie gromadzimy
żadnych danych mogących służyć do identyfikacji osoby lub komputera z którego
łączy się ze stroną.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności witryny rodgornik.pl,
prosimy nie odwiedzać naszego serwisu.

