
POLITYKA   PRYWATNOŚCI

Niniejszy  dokument  zawiera  informacje  dla  Użytkowników dotyczące  przetwarzania  oraz

ochrony  ich  danych  osobowych  w  związku  z  korzystaniem  z  serwisu:  www.eastnews.pl

(dalej: „Serwis”).

Agencja  Fotograficzna  East  News  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  szanuje  prawo do

prywatności  osób  korzystających  z  Serwisu  www.eastnews.pl (dalej:  Użytkownicy),  w

szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania

organizacyjne  i  techniczne  zapobiegające  ingerencji  w  prywatność  Użytkowników  przez

osoby trzecie.  

Korzystanie  z  Serwisu  jest  realizowane  za  pomocą  bezpiecznego  protokołu   szyfrowania

komunikacji (SSL), który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Nasze działania są ukierunkowane na zapewnienie zgodności przetwarzania i ochrony danych

osobowych z obowiązującym prawem, w tym 

1) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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  95/46WE

(RODO);

2) Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

3) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I. ADMINISTRATOR   DANYCH   OSOBOWYCH

Administratorem  danych  osobowych  dotyczących  Użytkowników  gromadzonych  z

wykorzystaniem Serwisu jest :

EAST NEWS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

adres: ul. Świętojerska 5/7; 00-236 Warszawa,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000193752, Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego;

NIP 5220100597, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 55.520,00 zł.

Adres poczty elektronicznej: info@eastnews.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych: info@eastnews.pl
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II. WYKORZYSTYWANIE   PLIKÓW   COOKIES

1. Pliki cookies

Serwis  www.eastnews.pl korzysta  z  plików  cookies  stanowiących  dane  informatyczne  w

postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika (np. komputerze,  smartfonie,  tablecie).  Pliki  cookies zawierają  nazwę strony

internetowej,  z której  pochodzą,  czas  przechowywania ich na urządzeniu  końcowym oraz

unikalny  numer.  Gromadzone  informacje  dotyczą  adresu  IP,  typu  wykorzystywanej

przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dacie i lokalizacji. 

Serwis  nie  zbiera  w  sposób  automatyczny  żadnych  informacji  z  wyjątkiem  informacji

zawartych w plikach cookies.

2.  Cele plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności;

2) późniejszego  skojarzenia  Użytkownika  w  przypadku  ponownego  połączenia  z  Serwisem

urządzenia, na którym zostały zapisane;

3) dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji

korzystania ze stron internetowych Serwisu i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb

Użytkownika;

4) dostarczania  Użytkownikowi  treści  reklamowych  bardziej  dostosowanych  do  jego

zainteresowań; 

5) badania  zagregowanego  ruchu  Użytkowników  w  ramach  Serwisu  oraz  w  celu  tworzenia

statystyk, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse;

6) poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora;

7) stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Informacje zawarte w plikach cookies w żaden sposób nie są wykorzystywane dla określenia

tożsamości Użytkownika Serwisu.

3.  Rodzaje plików cookies

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

1) sesyjne – przechowywane w urządzeniu  końcowym Użytkownika  do czasu wylogowania,

opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
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2) stałe  –  przechowywane  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika  przez  czas  określony  w

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

3) wydajnościowe  –  umożliwiające  zbieranie  informacji  o  sposobie  korzystania  ze  stron

internetowych Serwisu;

4) niezbędne  –  umożliwiające  korzystanie  z  usług  dostępnych  w  ramach  Serwisu,  np.

wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

5) funkcjonalne  –  umożliwiające  zapamiętywanie  wybranych  przez  Użytkownika  ustawień  i

personalizację interfejsu Użytkownika;

6) reklamowe  –  umożliwiające  dostarczenie  Użytkownikowi  treści  reklamowych  bardziej

dostosowanych do jego zainteresowań;

7) własne – zamieszczane przez Serwis;

8) zewnętrzne – pochodzące z witryny zewnętrznej wobec Serwisu.

4. Zmiany dot. plików cookies

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia

plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez

konfigurację  ustawień  w  przeglądarkach  internetowych,  np.  Internet  Explorer,  Mozilla

Firefox, Chrome, Opera.

Jeżeli  Użytkownik nie  chce otrzymywać plików cookies  może zmienić  ustawienia  swojej

przeglądarki  internetowej.  Jednak  wyłączenie  obsługi  plików  cookies  niezbędnych  dla

procesów  uwierzytelniania,  bezpieczeństwa  lub  ustalania  preferencji  Użytkownika  może

utrudnić, a niekiedy uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

5. Pliki cookies a inne podmioty

Niektóre informacje pochodzące z plików cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym

Użytkownika Serwisu są udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w

zakresie usług reklamowych oferowanych na stronach Serwisu. Celem udostępnienia im tych

informacji  jest  wyłącznie  prowadzenie  statystyk  wyświetleń  reklam lub  zdjęć/wideo  oraz

kliknięć w reklamę lub zdjęć/wideo, w celu umożliwienia monitorowania skuteczności reklam

lub popularności zdjęć/wideo.

W Serwisie mogą znajdować się przekserowania do stron internetowych będących własnością

i  obsługiwanych  przez  podmioty  zewnętrzne  (takie  jak:  Facebook,  Twitter  itp).  Strony

internetowe  podmiotów  zewnętrznych  mają  własne  zasady  dotyczące  prywatności  i
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prawdopodobnie korzystają z plików cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi

zasadami. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne

strony internetowe, do których linki są zamieszczone na stronach internetowych Serwisu.

III. PRZETWARZANIE   DANYCH   OSOBOWYCH

 

1. Podstawa i cel przetwarzania

Rejestracja  w  Serwisie  nie  jest  obowiązkowa,  co  oznacza,  że  udostępnienie  danych

osobowych  jest  dobrowolne.  W  celu  umożliwienia  skorzystania  z  niektórych  usług

dostępnych  w  Serwisie  są  proponowane  formularze  wskazujące  dane  osobowe,  których

przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi oferowanej w Serwisie oraz dane,

których podanie jest fakultatywne. 

Podstawa  prawna  przetwarzania  danych  osobowych  -  uwarunkowana  zależnościami

pomiędzy danym Użytkownikiem a Administratorem - to (a) zgoda Użytkownika wyrażona

przy wypełnianiu formularza na stronach Serwisu; lub (b) wykonanie umowy lub podjęcie

działań  na  żądanie  Użytkownika  przed  zawarciem  umowy;  lub  (c)  prawnie  uzasadnione

interesy  Administratora,  w szczególności  marketing  bezpośredni,  prawa i  obowiązki  oraz

roszczenia Administratora w związku ze świadczonymi usługami. 

Przekazane dane są wykorzystywane przez East News sp. z o.o. w  celu  realizacji usługi,

komunikacji  dotyczącej zgłoszenia reklamacji,  rozwiązania umowy, rozliczenia należności.

Dane  osobowe  mogą  być  wykorzystywane  również  dla  celów  reklamy,  marketingu

bezpośredniego, badania rynku, polepszenia jakości usług.

2. Dane osobowe

Na  potrzeby  świadczenia  usług  w  Serwisie  przetwarzane  są  następujące  dane  osobowe

Użytkowników:

- imię i nazwisko;

- adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

- numer telefonu;

- adres i nazwa firmy;

- adres do korespondencji;

Administrator może przetwarzać także inne dane osobowe, które zostaną udostępnione przez

Użytkownika w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.
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3. Prawa Użytkownika

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych,  prawo żądania

sprostowania  swoich  danych  lub  ich  usunięcia,  a  także  prawo  żądania  ograniczenia

przetwarzania.

Użytkownik  ma  prawo wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  bezpłatnie,  w

dowolnym momencie. 

W celu  skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych,

osoba,  której  dane  są  przetwarzane  w  ramach  świadczenia  usług  w  Serwisie,  może

skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w East News sp. z

o.o.  drogą  elektroniczną  pod  adresem e-mail  info@eastnews.pl.  Użytkownik  ma  również

prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych

osobowych.

4. Informacje o odbiorcach (procesorach)

Ze względów technicznych przetwarzanie danych osobowych może być powierzone w drodze

umowy  innemu  podmiotowi  bez  zmiany  wskazanego  powyżej  celu  ich  przetwarzania.

Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym, ani do

państw trzecich. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom, które dają

gwarancję,  że  dane  osobowe  będą  przetwarzane  zgodnie  z  prawem  Unii  Europejskiej  i

prawem krajowym. 

5. Okres przetwarzania danych 

Dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres, kiedy są niezbędne dla realizacji

celów, dla których zostały zebrane. Administrator nie rzadziej niż co 12 miesięcy dokonuje

okresowego  przeglądu  przechowywanych  danych  w  celu  zidentyfikowania  i  usunięcia

danych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

 

6. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone,  przechowywane i  wykorzystywane zgodnie z  prawem i  z

zachowaniem  należytych  procedur  oraz  w  sposób  gwarantujący  ich  bezpieczeństwo  i

poufność.  Za  pomocą  środków  ochrony  fizycznej  i  informatycznej  dane  osobowe  są

zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem do tych danych i do sprzętu służącego ich

przetwarzaniu  oraz  przed  nieuprawnionym  korzystaniem  z  tych  danych  i  tego  sprzętu.

Ponadto dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia. 
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