Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies
w serwisie internetowym osecforum.pl

Ochrona prywatności
Firma OSEC, jako organizator i administrator serwisu poświęconego wydarzeniu OSEC FORUM,
przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających ten
serwis. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów
administrowania Serwisem oraz realizacji zgłoszeń/zapisów na wydarzenie OSEC Forum.

Administrowanie Serwisem
Administratorem danych zawartych w Serwisie jest firma OSEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa) (dalej "OSEC"). Czynności związane z funkcjonowaniem
Serwisu podejmowane są poprzez komórki własne OSEC: administratorów sieci,
administratorów serwisu oraz współpracującą w zakresie marketingu i public relation Agencję –
firmę PAG Piotr Kalitowicz z siedzibą w Warszawie, ul. Niegolewskiego 14, 01-570 Warszawa,
NIP: 525-24-19-178, REGON 147366230.

Gromadzenie danych
Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisu gromadzone są w następujący sposób:
•

informacje podawane dobrowolnie (np. przez użytkownika podczas Rejestracji/zapisu na
wydarzenie OSEC Forum w charakterze uczestnika) – o podanie danych osobowych
prosimy użytkowników korzystających z formularza rejestracyjnego oraz z kontaktowego
adresu mailowego,

•

informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – wśród nich mogą być:
◦ informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie
dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz
wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język
przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
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◦ informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania
statystyk odwiedzin strony internetowej,
◦ adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny
numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego
dany użytkownik łączy się z siecią,
◦ pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas
odwiedzania strony internetowej.

Rodzaje gromadzonych danych
Jako administrator danych osobowych, OSEC informuje Pana/ Panią, iż:









dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z rejestracją w Serwisie i realizacją
umowy o udział w Konferencji OSEC FORUM 2018, jak również - o ile taka zgoda będzie
wyrażona - w celu marketingowym oraz w celu otrzymywania informacji handlowej od
OSEC lub sponsorów lub partnerów Konferencji OSEC FORUM 2018 (dotyczy tylko
przypadku gdy wyrażono zgodę na udostępnienie danych osobowych);
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Serwisu
i udziału w Konferencji OSEC FORUM 2018;
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym oraz w
celu otrzymywania informacji handlowej od OSEC jest dobrowolne;
wyrażenie zgody na udostepnienie danych osobowych w celach marketingowych
sponsorom oraz partnerom Konferencji OSEC FORUM 2018 jest dobrowolne;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych albo/i otrzymywania informacji handlowej od OSEC posiada Pani/Pan
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania;
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podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz na podstawie art. 6 ust.
1 pkt a) RODO, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych albo/i otrzymywania informacji handlowej;
dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obsługi
Uczestników Konferencji OSEC FORUM 2018;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

Mechanizm cookies
•

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
Serwisu.

•

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

•

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe
użytkowników Serwisu.

•

OSEC przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
◦ właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników,
◦ zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
◦ tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.

•

Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby
całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym
komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych
funkcjonalności Serwisu.
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Wykorzystywanie danych
•

Dane zbierane w ramach naszego Serwisu służą do zapewnienia określonych usług
naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do
ochrony Serwisu.

•

Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów
statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak:
Facebook czy Twitter (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie
się treścią).

•

W ramach Serwisu mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług
innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter czy Google+,
LinkedIn), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może
powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

•

Dane są także wykorzystywane w celach reklamowych (działania remarketingowe), aby
dopasować przekaz reklamowy do preferencji użytkowników, również w reklamach
emitowanych u partnerów zewnętrznych. Tego rodzaju informacje są anonimowe i nie
zawierają żadnych informacji osobowych.

•

Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisu, OSEC może sporządzać zbiorcze
zestawienia statystyczne, które mogą być udostępniane osobom trzecim. Zestawienia
takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych
użytkowników.

•

OSEC zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922,
z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w
każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo
żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich
danych
w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
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Bezpieczeństwo
•

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób
trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery,
urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

•

Serwis jednak zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby
po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiana ustawień w przeglądarce
Użytkownicy Serwisu w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.
Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w poszczególnych przeglądarkach:
•

Internet Explorer,

•

Google Chrome,

•

Firefox Mozilla,

•

Opera,

•

Safari.

Zmiany w polityce prywatności
W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisie, zamieścimy odpowiednią
informację na tej podstronie.
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