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Polityka prywatności
Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas rejestracji
W serwisie rejestrujemy tylko członków redakcji i współpracowników.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ
przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.. Dane te nie są bezpośrednio zbierane przez nasz portal lecz serwis Google
Analyticsoraz hosting w celach statystycznych. Korzystamy z usług hostingowych firmy Linuxpl.com

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej przekazujesz nam dane / informacje o których przekazaniu
świadomie zdecydowałeś.
Maile przechowywane są na naszym koncie pocztowym w serwisie Gmail.

W celu usunięcia maili i wszelkich danych które wcześniej nam przysłałeś konieczne jest napisanie do nas na adres
redakcja@naszwloclawek.pl dobrze by było w tytule takiej wiadomości napisać "Prośba o usunięcie danych" w celu szybszej
reakcji.

W naszym serwisie komentowanie jest wyłączone a wszystkie wcześniejsze komentarze wraz z przypisanymi im danymi
usunięte.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
Portal NaszWłocławek.pl nie udostępnia nikomu zebranych przez siebie danych.

Nie prowadzimy Newslettera.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej lub do
personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem nie zostaną opublikowane lub udostępnione bez
Twojej zgody.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione
pracownikom Inspektoraru 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.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Móżmy kontaktować się z Tobą drogą mailową bądź telefoniczną jeśli wcześniej sam do nas napisałeś / zadzwoniłeś lub został
nam udostępniony Twój adres mailowy / telefon w związku z pracą dziennikarską i prowadzeniem portalu informacyjnego.
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Nie rozsyłamy żadnych informacji reklamowych w mailach.
Nie prowadzimy Newslettera.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu możesz samodzielnie dokonać wszelkich zmian po uprzednim
zalogowaniu się, lub drogą mailową: redakcja@naszwloclawek.pl

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasz portal używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Możesz zaakceptować pliki
cookies lub wyłączyć je w przeglądarce.

- Internet Explorer
- Firefox
- Chrome

Więcej o plikach cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl/
oraz w języku angielskim: https://automattic.com/cookies/
[cookie_audit]

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Dbając o bezpieczeństwo dokonujemy na bieżąco aktualizacji systemu CMS.
Jak już pisaliśmy wyżej, maile przechowywane są na naszym koncie pocztowym w serwisie Gmail

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej
stronie.

Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt redakcja@naszwloclawek.pl
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