
Polityka prywatności 

aplikacji do głosowania 

na Najlepszego Artystę Kortowiady 2019 

„KORMORAN KORTOWIADY 2019” 

 

Wprowadzenie 

Celem niniejszej polityki prywatności jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych 

osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, 

w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, 

sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.  

 

Jakie dane zbieramy o użytkowniku? 

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe (anonimowe 

informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.), a także dane 

zamieszczone przez Ciebie w portalu facebook.com, (imię, nazwisko, płeć, miejsce zamieszkania, liczbę 

znajomych).  

Zebrane logi i dane z serwisu Facebook przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał 

pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu 

poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią uniwersytecką.  

Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba 

odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania 

zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki 

cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze 

szczegółami polityki prywatności Google Analytics.  

 

W jakim celu zbierane są dane o użytkowniku?  



Dane pozyskane za pomocą tzw. logów, przechowywane są w celu tworzenia statystyk, a także 

monitorowaniu ilości osób odwiedzających witrynę.  

Dane z portalu facebook.com wykorzystywane są w celu weryfikacji tożsamości użytkowanika, która 

bezpośrednio weryfikuje autentyczność oddanych głosów w głosowaniu na najlepszego artystę 

Kortowiady 2019. 

 

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?  

W każdej chwili masz możliwość wypisania się z bazy kontaktując się bezpośrednio poprzez formularz 

kontaktowy na stronie www.kortowiada.pl/kontakt. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") Serwis 

www.kormoran.kortowiada.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją 

przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję 

odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. 

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.  

 

Zmiany polityki prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki 

prywatności na tej podstronie. 


