Polityka prywatności newslettera Harcerskiej Fundacji Turystycznej “Pomarańczarni”
i wykorzystania plików cookies na stronie fundacja.pomaranczarnia.org

1. Ogólne
Harcerska Fundacja Turystyczna „Pomarańczarni” dokłada wszelkich starań żeby dostarczyć
Użytkownikowi strony fundacja.pomaranczarnia.org rozwiązań, które pozwalają na realizację w pełni
bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności i nieujawniania ich innym
podmiotom, chyba że na podstawie wyraźnego upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Korzystając ze strony internetowej fundacja.pomaranczarnia.org Użytkownik akceptuje zasady zawarte w
przedstawionej Polityce Prywatności.
2. Gromadzenie danych
W związku z funkcjonowaniem strony nie są przechowywane informacje związane z urządzeniem
użytkownika (np. adres IP) czy z zachowaniami użytkownika w przeglądarce (np. zapytania http).
3. Pliki Cookies
Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej
urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w
parametrach pliku cookies. „Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia
lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone.
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach
serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie fundacja.pomaranczarnia.org nie
przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies (ciasteczek) w poszczególnych
przeglądarkach dostępne są na stronach ich producentów.
4. Wykorzystanie usług zewnętrznych
Wykorzystujemy usługi Google
https://policies.google.com/?hl=pl

Analytics,

które

posiadają

własną

politykę

prywatności:

5. Prawa użytkownika w związku z zapisem na newsletter
Fundacja respektuje przysługujące każdemu prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą,
zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych
osobowych dotyczących użytkownika.
Jeśli udostępniasz nam swoje dane osobowe, możesz również je zweryfikować, modyfikować oraz usunąć samodzielnie przez funkcję “wypisz” lub “unsubscribe” lub po kontakcie z Fundacją
(fundacja@pomaranczarnia.org). Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się
klauzuli RODO dostępnej na stronie fundacja.pomaranczarnia.org.
6. Zmiany niniejszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i uzupełniania treści niniejszej polityki prywatności.
Aktualizacje i uzupełnienia publikowane są stornie fundacja.pomaranczarnia.org. Zmiany obowiązują od
momentu ich publikacji na stronie.

