POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument określa politykę prywatności serwisu internetowego Radia Dla Ciebie (dalej:
Serwis), dostępnego pod adresem https://rdc.pl/. Administratorem Serwisu jest Polskie Radio –
Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-459), ul.
Myśliwiecka 3/5/7, e-mail: sekretariat@rdc.pl

Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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
(dalej: RODO), wskazujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Serwisu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
rodo@rdc.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (udzielona
zgoda), b) (zawarcie i wykonanie umowy) i f) (prawnie uzasadniony interes administratora, jakim
jest prawidłowe działanie serwisu i dostosowanie jego treści do preferencji użytkowników oraz
przetwarzanie danych w związku z przesłanymi za pomocą formularza kontaktowego lub
formularza „Zgłoś temat” wiadomościami) RODO i wyłącznie w celach związanych z
funkcjonowaniem Serwisu (udzielenie odpowiedzi na wiadomości pozostawione za pomocą
formularza kontaktowego, przesyłanie informacji drogą elektroniczną, nawiązanie współpracy
biznesowej), działaniami związanymi z organizowanymi przez Administratora Konkursami, w
celach analitycznych i statystycznych (Google Analytics).
4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie świadczenia usługi oraz przez okres trzech miesięcy
od dnia jej zakończenia w celach statystycznych i analitycznych Administratora, a następnie przez
okres wyznaczony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w czasie
niezbędnym do zabezpieczenia słusznych interesów Administratora, w szczególności w związku z
ochroną Administratora przed pojawieniem się ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
5. W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe
będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone firmom współpracującym z Administratorem
w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług oraz, w
przypadku udzielenia zgód marketingowych, również podmiotom współpracującym z
Administratorem w tym zakresie.
7. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Serwisie. Odwołanie zgody na
przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed jej wycofaniem.
8. Powierzając swoje dane osobowe Administratorowi, w każdym momencie ma Pani/Pan prawo do:


dostępu do treści swoich danych osobowych,



sprostowania i aktualizacji danych,



zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych
osobowych,



żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,



cofnięcia wyrażonej zgody (nie ma wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego
przed cofnięciem wyrażonej zgody),



żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,



złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych przez
Administratora narusza przepisy RODO.

9. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem
wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@rdc.pl
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować
będzie niemożliwością świadczenia usługi (nawiązanie kontaktu, przesyłanie informacji, udzielenie
odpowiedzi na pytanie kierowane do Administratora przy pomocy formularza kontaktowego,
wykorzystanie przez RDC do publikacji materiału przesłanego za pomocą formularza „Zgłoś temat”,
wykonanie umowy, udział w konkursie).
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
12. Decyzje w stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
automatyczny, jednak dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przedmiotem
profilowania.
13. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich
starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje
organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie
udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

Pliki cookie i inne technologie
Stosowana technologia:
Cookie
Cookie to mały plik zapisany przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika, który pozwala na
korzystanie z dostępnych funkcjonalności serwisów internetowych i ich usług. Każda przeglądarka, za
pomocą której użytkownik odwiedza Serwisy, może otrzymać pliki cookie od nas lub od stron trzecich,
takich jak nasi partnerzy lub usługodawcy. Pliki cookie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką
konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy) i
zawierają informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które mogą zostać
odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.
Korzystamy z różnych typów plików cookie (podział pod różnym względem):
Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w
jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).

Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez
użytkownika ustawienia przeglądarki. Takie pliki pozwalają nam rozpoznawać użytkownika i
zapamiętać parametry jego ustawień np. w zakresie języka lub regionu, rodzaju i rozmiaru czcionki, itp.
Stały plik cookie pozostaje zapisany w przeglądarce i zostaje odczytany przy następnej wizycie
użytkownika Serwisu.
Własne to pliki pochodzące bezpośrednio z odwiedzonego Serwisu.
Zewnętrzne to pochodzące z serwisów zewnętrznych, innych niż Serwis.
Konfiguracyjne to pliki umożliwiające ustawienie funkcji i Usług w Serwisie.
Niezbędne to pliki potrzebne do korzystania z usług dostępnych w serwisie. Takie pliki są używane dla
zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, np. logowania.
Funkcjonalne to pliki umożliwiające zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności
Serwisu/Usług.
Reklamowe to pliki które pozwalają na dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do
zainteresowań użytkownika.
Pamięć lokalna urządzenia użytkownika
Pamięć lokalna urządzeń użytkownika służy do zapisywania informacji przez Serwisy. Pamięć lokalna
może zostać wykorzystana do udoskonalenia sposobu korzystania z Serwisu/oferowanej usługi,
poprzez zapisywanie danych dotyczących, np. włączenia zbioru funkcji, zapamiętania preferencji
użytkownika i zwiększenie funkcjonalności.
Piksele
Piksel to obraz niewielkich rozmiarów umieszczony w Serwisie lub wiadomości e-mail. Do
prawidłowego funkcjonowania piksel wymaga połączenia z serwerami (przekazując informacje o
urządzeniu i wizycie). Korzystamy z pikseli, by dowiedzieć się więcej o interakcjach użytkownika z
treścią wiadomości e-mail lub treścią Serwisu, np. o interakcjach z umieszczanymi przez nas w Serwisie
treściami. Piksele wykorzystują pliki cookie, np. do mierzenia liczby odsłon danego obiektu. Ponadto
można je wykorzystać do monitorowania poprawności działania usług.
Inne podobne technologie
Termin „inne technologie” odnosi się do m.in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web oraz anonimowych
tagów sieci reklamowych. Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do
przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub
wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

Do czego używamy te technologie?
Uwierzytelnianie
Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do rozpoznawania użytkownika, gdy korzysta on z
naszego Serwisu lub usług.
Bezpieczeństwo
Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do zapewnienia bezpieczeństwa w celu wsparcia
mechanizmów zapobiegających nadużyciom w Serwisie w tym także wycieku danych.
Treść niestandardowa
Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do dostosowywania sposobu korzystania przez
użytkownika z naszego Serwisu (np. ułatwienie ponownego wyszukiwania).
Preferencje, funkcjonalności i usługi

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie do udostępnienia funkcjonalności naszego Serwisu
i oferowanych usług oraz zapamiętywania informacji dotyczących przeglądarki i preferencji
użytkownika.
Jak można zarządzać plikami cookie:
RAD umożliwia zmianę ustawień plików cookie poprzez kliknięcie w „Ustawienia prywatności” na
pasku informującym o wykorzystaniu przez stronę plików cookie. Również większość przeglądarek
internetowych umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach. Użytkownicy
powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania
z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość
korzystania ze stron internetowych.
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.

