Polityka prywatności Forum Dyskusyjnego na portalu
https://www.forum.prawdziweobliczekobiety.pl/
Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej, w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, adresu emailowego z imieniem i nazwiskiem, czy identyfikatora internetowego (np. adres IP, pliki cookie).
Rejestracja na Portalu nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest
dobrowolne, przy czym niezbędne do zarejestrowania konta Użytkownika jest podanie adresu
poczty elektronicznej. Dane osobowe Użytkownika są chronione przed dostępem do nich osób
trzecich a Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności
Użytkowników. Portal wykorzystuje te dane osobowe, które są niezbędne dla wykonania danej
usługi i zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi na terenie Polski.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Protectedata Ltd z siedzibą w Londynie
pod adresem 63 - 66 Hatton Garden, EC1N 8LE , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem 11757530 i reprezentowana przez Roberta Grzelakowskiego;
2) Twoje dane osobowe (oprócz adresu IP i plików cookie te dane, które zostały przez Ciebie
podane i są widoczne w Panelu użytkownika) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
w celu udostępnienia funkcjonalności Forum dedykowanego problematyce dobra dziecka i
prawidłowego jego wychowywania przez obojga rodziców, w szczególności dotyczącej utrudniania
dziecku kontaktów z rodzicem przez drugiego rodzica. Żadne z Twoich danych osobowych, w tym
podanych podczas rejestracji na Forum, nie będą wykorzystywane w celach niezwiązanych z
działalnością Forum ani przekazywane osobom trzecim, przy czym Administrator danych
osobowych jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów
i instytucji;
3) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Forum, a po tym okresie
zostaną bezpiecznie zarchiwizowane lub trwale usunięte. Rejestrując się na Portalu masz
możliwość samodzielnej zmiany swoich danych osobowych; przysługuje Ci prawo trwałego
usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – jeśli zechcesz z niego skorzystać,
wyślij takie żądanie na adres admin@prawdziweobliczekobiety.pl;
4) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Aplikacja Portalu tworzy ciasteczka (cookies), w których przechowuje informacje o zalogowaniu.
Ciasteczka to małe pliki przechowywane na Twoim komputerze; ciasteczka utworzone przez daną
stronę działają tylko na tej stronie. Ciasteczka sprawdzają kiedy ostatnio i czy w ogóle przeczytano
poszczególne wątki.

