
W oparciu o obowiązujące przepisy prawa dotyczące gromadzenia, przetwarzania i 
wykorzystywania danych osobowych, do wiadomości osób dobrowolnie podających 
takie dane za pośrednictwem internetu w celu podjęcia czynności nawiązania 
kontatku przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP, oraz w 
ramach korzystania z zasobów strony (pliki cookies), podaje się następujące 
informacje: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej TPJP, z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 
109. 

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym 
związanym z witryną pilsudczycy.pl na podstawie podanych przepisów: A) 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, B) Ustawa z 
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

3. Wymiana informacji odbywa się wyłącznie poprzez środki i na podstawie 
identyfikacji tych środków zawartej na stronie pilsudczycy.pl (tzn. formularz, 
adres e-mail, numer telefonu komórkowego). 

4. W razie korzystania z biuletynu informacyjnego, podane w tym celu dane będą 
przechowywane i przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie a następnie usunięte w terminie 7 dni roboczych z systemu 
informatycznego. 
Podanie danych jest dobrowolne i ma na celu jedynie nawiązanie kontaktu z 
osobą podającą dane i ukierunkowanie pod kątem rozpoczęcia i utrzymania 
usługi biuletynu informacyjnego. 

5. Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, 
możesz je również sprostować, żądać ich natychmiastowego usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, 
przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że 
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

6. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach 
cookies. 

7. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu 
końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron 
serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego 
pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu 
końcowym. 

8. Pliki (cookies) zbierane są w celu: 
- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji 
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby 
zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; 
- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań 
użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia 
dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki 
stosuje się też do oceny popularności strony; 
- możliwości logowania do serwisu; 
- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. 



9. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki 
sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony 
serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie 
przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym 
użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas 
wynikający z ich ustawień. 

10. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej 
przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo 
uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne 
opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na 
akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. 

11. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej 
użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej 
serwisu. 

12. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu 
końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz 
współpracującym z nim reklamodawcą. 

13. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej 
menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 

14. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na 
stronie ciasteczka.org.pl 

A) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
B) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE 

 


