POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Dane, które przetwarzamy
Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z Portalu, w tym
zapisywanych w plikach cookies.
II. Administrator danych
Administratorem bazy danych jest właściciel Portalu radio-relax.pl, z którym można się
skontaktować drogą elektroniczną poprzez e-mail admin@radio-relax.pl. Administrator
danych osobowych Portalu dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników
danych osobowych. Administrator przestrzega postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.), w szczególności wypełniając
obowiązki z niej wynikające i umożliwiając użytkownikom prawo wglądu do własnych
danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w
przypadkach określonych w przepisach w/w ustawy.
III. Cel przetwarzania danych
Dopasowujemy treści wyświetlane na naszym Portalu do indywidualnych gustów i potrzeb
oraz ciągle doskonalimy jakość oferowanych usług korzystając z analiz Twoich danych.
Przetwarzanie danych umożliwia nam zwiększenie bezpieczeństwa usług świadczonych za
pośrednictwem Portalu (np. wykrywamy osoby łamiące regulamin Portalu, zagrażające
innym Użytkownikom - w tym - boty).
Przetwarzamy dane Użytkowników Portalu w celu umożliwienia korzystania z Portalu
(zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności).
IV. Okres przetwarzania danych
Dane są przetwarzane od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej
odwołania/żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/żądania usunięcia
przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela. Dane zbierane w ramach
profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z Portalu (wejścia na stronę portalu) do

momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
V. Przekazywanie danych
Twoje dane są przekazywane jedynie podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
będących naszymi podwykonawcami (np. firmom programistycznym), oraz na żądanie
podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom).
Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
VI. Dostęp do danych
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może
zostać cofnięta

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@radio-relax.pl spod

adresu, którego zgoda dotyczy.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., masz prawo
wniesienia skarg do UODO.
VII. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów.
Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług dla Użytkowników jest
umowa (określona Regulaminem). Korzystanie z danych Użytkowników jest niezbędne w
celu realizacji usług Portalu. Działania te obejmują również rozwój Portalu, lepsze
dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji Użytkowników,
dokonywanie analiz w celu doskonalenia świadczonych usług, oraz mechanizmów
zapewniających bezpieczeństwo.
Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Portalu jest tzw.
uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

VIII. Pliki cookies
Nasz Portal używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych
oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich
potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies , albo masz możliwość wyłączenia ich w
przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je
wyłączyć.
Portal radio-relax.pl umieszcza w przeglądarce pliki cookie, jest to plik , który zawiera różne
informacje (nazwa użytkownika /Login oraz hasło ) cookie to jest wykorzystywane tylko
do utrzymania użytkownika zalogowanego lub wylogowanego. Pliki cookie nie zbierają ani
nie wysyłają żadnych informacji do Twojego komputera

