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Wprowadzenie
Szanujemy prywatność naszych czytelników. Aby świadczyć usługi, musimy przetwarzać niektóre dane oraz
współpracować z podmiotami zewnętrznymi. Robimy to jednak w bardzo ograniczonym zakresie.
Kto będzie przetwarzać Twoje dane?
Wydawcą portalu jest Adrian Such (adres korespondencyjny: 22-400 Zamość, ul. Młyńska 6/18; adres e-mail:
redakcja@portalzamojski.pl).
Kiedy odwiedzisz nasze strony, Twoje dane zaczną być przetwarzane przez wydawcę oraz podmioty zewnętrzne,
które – w zależności od konkretnego przypadku – będą albo odrębnymi administratorami danych, albo
podmiotami, z którymi wydawca zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.
Na jakiej podstawie i jak długo będą przetwarzane te dane?
Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązków prawnych, prawnie uzasadnionych interesów usługodawców
lub Twojej wyraźnej zgody i będą przetwarzane nie dłużej niż wynika to z celów ich przetwarzania.
Gdy będziesz przeglądać nasze strony:
– serwer będzie zapisywać Twój adres IP w celach technicznych i dowodowych (korzystamy z hostingu firmy
OVH, zawarliśmy z tą firmą umowę powierzenia przetwarzania danych);
– w Twoim urządzeniu będą zapisywane pliki cookies o charakterze technicznym.
Podstawa prawna: świadczenie usług, obowiązki prawne, prawnie uzasadnione interesy usługodawców.
Po wybraniu „OK” w okienku informacyjnym nt. przetwarzania danych:
– wydawca i zaufane podmioty zewnętrzne będą przetwarzać Twój adres IP oraz zapisywać w Twoim urządzeniu
pliki cookies (lub używać podobnych mechanizmów) w celu realizowania swoich usług, np. wyświetlania
dodatkowych treści oraz mierzenia oglądalności.
Na naszych stronach mogą być wyświetlane treści z zewnętrznych serwerów, w szczególności pochodzące z
serwisów Facebook, Google, YouTube.
Naszą oglądalność mogą mierzyć serwisy: Facebook, Google Analytics, WhitePress, Linkhouse.
Podstawa prawna: Twoja wyraźna zgoda (wyrażona przyciskiem „OK”).
Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, np. usuwając pliki cookies ze swojej przeglądarki. Niektóre dane
zebrane dotychczas, np. adresy IP, mogą być nadal przetwarzane na innej podstawie prawnej.
W uzasadnionych przypadkach masz prawo do:
– szczegółowych informacji o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych,
– wglądu w Twoje dane, które przetwarzamy,
– poprawiania swoich danych, które przetwarzamy,
– sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
W sprawie przetwarzania i ochrony danych możesz skontaktować się z wydawcą Portalu Zamojskiego pod
adresem: redakcja@portalzamojski.pl.
Organem nadzorczym w Polsce, do którego można zgłaszać skargi dot. ochrony danych osobowych jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

