Polityka prywatności

Dotyczy strony mezczyzni.net

1.1 Użytkowanie strony

1. Rodzaje gromadzonych informacji

W celu lepszego dopasowania treści do wymagań użytkownika strona mezczyzni.net
wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które zapisywane są na dysku komputera (w
przeglądarce). Do czego służą i dlaczego są dobre? Zobacz tutaj:
Możesz jednak
zdecydować, że nie chcesz, by pliki te były przechowywane (lub je usunąć - wszystkie lub tylko
niektóre). Decydujące są ustawienia przeglądarki. Jak to zrobić?
- w przeglądarce Firefox wejdź w: Opcje ⇒ Prywatność.
- w przeglądarce Chrome nieco trudniej znaleźć tę funkcję: Ustawienia ⇒ Ustawienia
zaawansowane ⇒ Prywatność ⇒ Ustawienia treści
- w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia ⇒ Opcje internetowe ⇒ Prywatność
(pozwala wybrać różne poziomy ochrony) ⇒ Zaawansowane (jeśli chcesz dostosować obsługę
cookies ręcznie.
- w przeglądarce Opera: Preferencje ⇒ Zaawansowane ⇒ Ciasteczka
Pamiętaj: tę opcję w każdej przeglądarce ustawia się osobno. W logach strony zapisywane
jest także IP użytkownika. Nie jest ono nikomu udostępniane (poza sytuacjami przewidzianymi
prawem).
1.2 Newsletter
Strona posiada bazę danych adresów mailowych użytkowników poszczególnych
newsletterów. Adresy te - podane przez użytkowników tej funkcjonalności - wykorzystywane są
wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi. Rezygnacja z subskrypcji jest równoznaczna z
usunięciem adresu mailowego z bazy danych portalu. Można jej dokonać klikając link
umieszczony w stopce newslettera. 1.3 Wyślij link do znajomego
Funkcja wymaga podania adresu mailowego własnego i użytkownika, któremu chce się
wysłać link. Adresy te nie są w żaden sposób przez portal archiwizowane. Adres podany jako
własny zostanie zamieszczony w wysłanej wiadomości jako nadawca maila. Jeżeli
wiadomość wysyła użytkownik zalogowany, wystarczy podać mail osoby, której chce się
przesłać link. W pozycji "nadawca" zostanie podany mail zamieszczony w profilu konta.

2. Udostępnianie danych o użytkownikach innym podmiotom
2.1 Strona mezczyzni.net nie udostępnia

żadnych danych o użytkownikach innym podmiotom, z zastrzeżeniem jak w punkcie 2.2

Użytkownik wyraża zgodę

2.2.

na to, aby Google i jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, mogły
zatrzymywać i wykorzystywać, zgodnie z postanowieniami jej Zasad Ochrony Prywatności
(które znajdują się pod adresem http://www.google.com/privacypolicy.html lub pod innym
adresem URL wskazanym przez Google w tym celu) zebrane informacje dotyczące korzystania
przez Użytkownika z Usługi (w tym między innymi Dane Klientów) w celu świadczenia na rzecz
Użytkownika usług analizy i śledzenia ruchu na witrynach internetowych. Google nie będzie
dzieliła się takimi informacjami z żadnymi osobami trzecimi, chyba że (i) uzyska na to zgodę
Użytkownika; (ii) stwierdzi, że jest to wymagane na podstawie przepisów prawa lub w dobrej
wierze uważa, że takie ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu ochrony praw, własności lub
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bezpieczeństwa Google, jej użytkowników lub społeczeństwa; lub (iii) przekaże takie informacje
w pewnych określonych okolicznościach osobom trzecim w celu wykonywania przez nie zadań
w imieniu Google (np. fakturowania lub przechowywania danych) przy zastosowaniu ścisłych
ograniczeń zapobiegających wykorzystaniu lub ujawnianiu danych w sposób inny niż określony
przez Google. W takich przypadkach informacje przekazywane będą na podstawie umów
zobowiązujących te osoby do przetwarzania informacji wyłącznie zgodnie z poleceniami Google
oraz zgodnie z niniejszą Umową i przy zastosowaniu odpowiednich środków zapewniających
zachowanie poufności i bezpieczeństwo. 2.3 W przypadku kontroli
Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dane mogą zostać
udostępnione pracownikom urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 2.4 W

przypadku naruszenia

Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa,
możemy udostępnić dane osobowe użytkowników organom wymiaru sprawiedliwości. 3.

Zabezpieczenie danych

Administratorzy strony dołożą wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych przed
dostępem osób niepowołanych. 4. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej
polityki prywatności na tej stronie. 5. Kontakt
Administratorem danych osobowych jest właściciel strony mezczyzni.net - Mężczyźni św.
Józefa w Krakowie - parafia św Józefa ul Zamoyskiego 2. Dane do kontaktu z portalem
podano w zakładce Kontakt.
W
razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową
na adres msj@mezczyzni.net.
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