Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane automatycznie Podczas Twojej wizyty na
naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są
dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa
domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
itp.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami, gdy
kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej,
telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje
dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
W

jaki

sposób

wykorzystujemy

Twoje

dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych
zebranych
o
Tobie
podmiotom
trzecim.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny
sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie,
wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego
Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz
otrzymywad
Newsletter
podczas
rejestracji.

Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostad
udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z
ustawą
o
ochronie
danych
osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu,
naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego
przepisy prawa, możemy udostępnid Twoje dane
organom
wymiaru
sprawiedliwości.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny
sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz
od nas otrzymywad drogą emailową nasz Newsletter.
Nasza strona internetowa może wykorzystywad
ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki
podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli
jaką stronę Ci wyświetlid. Ciasteczka nie zawierają
żadnych
danych
osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki
prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki
prywatności
na
tej
stronie.

Dane zbierane automatycznie mogą byd użyte do analizy
zachowao
użytkowników
na
naszej
stronie
internetowej, zbierania danych demograficznych o
naszych użytkownikach,
lub do personalizacji
zawartości naszych stron internetowych. Dane te są
zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą,
a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu
odpowiedzi
na
Twoje
zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu 43-384 Plac
Kościelny
25
W razie dodatkowych pytao dotyczących ochrony
prywatności,
prosimy
o
kontakt:

kancelaria@parafiajaworze.pl
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