Polityka prywatności serwisu internetowego www.rdc.pl
Ochrona prywatności, w tym zachowanie ich anonimowości, ma dla serwisu internetowego
www.rdc.p („Serwis”) duże znaczenie. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystania informacji i danych dotyczących użytkownika serwisu
internetowego www.rdc.pl.
•

Dane osobowe

Dane i informacje dotyczące użytkowników Serwisu są gromadzone i przetwarzane przez spółkę
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie (00-459), przy ulicy Myśliwieckiej 3/5/7, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000075953, NIP: 521-04-14-271,
REGON: 010420881, wysokość kapitału zakładowego 900.300,00 zł (wpłacony w całości),
(„RDC”), która jest administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego
www.rdc.pl [w rozumieniu i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”].
RDC umożliwia użytkownikom Serwisu korzystanie z usług bez konieczności udostępniania ich
danych osobowych i informacji.
Gromadzone dane i informacje o użytkownikach Serwisu są przetwarzane jedynie w sposób
zgodny z zezwoleniem udzielonym przez użytkowników lub z przepisami prawa. RDC może
wykorzystywać gromadzone dane i informacje o użytkownikach w celu realizacji i świadczenia
usług na rzecz użytkowników oraz w celu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
dla celów marketingowych RDC. RDC gromadzi powyższe dane i informacje zgodnie z
wymogami obowiązującego prawa.
Zgromadzone dane osobowy użytkowników Serwisu stanowią wydzieloną bazę danych
przechowywaną na serwerach RDC, z zabezpieczeniem umożliwiającej jej właściwą ochronę.
RDC jako administrator danych i informacji o użytkownikach Serwisu może w drodze odrębnych
umów powierzać przetwarzanie ich innym podmiotom, w tym podmiotom zagranicznym, w
trybie odpowiednich przepisów Ustawy.
RDC nie przekazuje i nie będzie przekazywał, ani sprzedawał, użyczał zgormadzonych danych
osobowych i informacji o użytkownikach Serwisu innym podmiotom i instytucjom, chyba że
poprzedzone to jest wyraźną zgodą lub wolą użytkownika lub też dokonywane jest na żądanie
uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa sądów, organów administracji lub innych
organów, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
RDC zastrzega możliwość ujawnienia współpracującym z RDC instytucjom, w tym serwisom
internetowym, agencjom reklamowym, opracowane w sposób ogólny, przedstawione zbiorczo
zestawienia o charakterze statystycznym, które dotyczyć mogą głównie oglądalności Serwisu.
Zestawienia będą przygotowane w taki sposób, by uniemożliwiać identyfikację danych i
informacji o danych użytkownikach.

Zgromadzone przez RDC dane osobowe i informacje o użytkowniku Serwisu są dostępne dla
użytkownika w każdym czasie (wgląd). W tym zakresie może on wprowadzać do nich poprawki,
modyfikować je, a także zażądać zaprzestania ich przetwarzania.
•

Cookies

Udostępniając użytkownikom Serwisu jego treści (zawartość) RDC stosuje tzw. cookies, tj.
informację zapisywaną przez serwer na urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika
Serwisu w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym, każdorazowym,
połączeniu się z Serwisem z danego urządzenia.
Pliki cookies wykorzystywane są przez RDC jedynie do zbierania anonimowych statystyk
informacji o korzystających z Serwisu użytkownikach, co umożliwia RDC poprawienie
funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies nie służą do identyfikacji tożsamości użytkowników
Serwisu, nie wpływają na konfigurację urządzenia, na którym są zapisane.
RDC jest uprawniona do korzystania z danych osobowych i informacji o użytkownikach Serwisu
m.in. w celu przetwarzania zapytań i udzielaniu odpowiedzi na nie, w celu usprawnienia
funkcjonowania Serwisu, w tym jego nawigacyjności, udzielenia użytkownikowi informacje o
nowych funkcjach, wydarzeniach specjalnych oraz oferowanych przez RDC usług.
Korzystanie przez użytkowników z Serwisu bez zablokowania plików cookies, dokonanego w
ustawieniach używanej prze użytkownika przeglądarki uznane jest przez RDC jako wyrażenie
zgody na korzystanie przez RDC z plików cookies.
Jeżeli użytkownik nie chce wyrazić zgody na użycie przez RDC plików cookies, wymaga się od
niego by zablokował je w stosownych ustawieniach używanej przez siebie przeglądarki stron
internetowych.
Brak zgody użytkownika nie wpływa na sposób korzystania z Serwisu, ani jego funkcjonalność.
Użytkownik, w ustawieniach przeglądarek, może usunąć pliki cookies zgromadzone na
urządzeniu, z którego użytkownik aktualnie korzysta.
•

Prawa autorskie

Wszystkie materiały, treści i inne zawartości zamieszczone (udostępnione) w Serwisie stanowią
przedmiot praw autorskich. Korzystanie z nich, poza zakresem dozwolonym przepisami prawa,
jest możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody RDC.
•
Postanowienia końcowe
RDC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień przedmiotowej polityki. Przy
każdorazowej zmianie RDC opublikuje jej treści w Serwisie. Poprzez fakt korzystania z Serwisu
użytkownik akceptuje przedmiotową politykę i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

