POLITYKA PRYWATNOŚCI
KLUBU RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Partnerów, którzy zapisali się do
Klubu, przez Administratora Danych Osobowych (Fundację) w związku ze świadczeniem przez nią usług
drogą elektroniczną przy użyciu Portalu www.krif.pl.
Administratorem Danych Osobowych jest: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, zwany dalej
„Administratorem”. Administrator ma prawo przetwarzać Dane Osobowe w zakresie i celu określonym
niniejszą Polityką. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych ponosi
Administrator. Administrator ma prawo do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym
podmiotom, np. wybranej przez siebie firmie hostingowej.
§2
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

1.

2.

3.

4.

5.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do korzystania ze Strefy
Partnerskiej, podanie następuje w momencie rejestracji do Klubu:
a) imię i nazwisko,
b) adres E-mail,
c) numery telefonu,
d) adres zamieszkania.
Administrator może przetwarzać (jak każdy Portal) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób
korzystania przez Partnera z Portalu, takie jak:
a) adres IP,
b) logi cyfrowe,
c) informację o skorzystaniu przez Partnera z Portalu,
d) typ przeglądarki,
e) nazwa domeny,
f) typ systemu operacyjnego.
Portal może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do
indywidualnych potrzeb i preferencji Partnerów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk
dotyczących korzystania przez Partnerów z Portalu, jak również służą do opracowywania ogólnych
statystyk dotyczących korzystania przez Partnerów z Portalu.
Partner może określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na
zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie
w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie
uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Ciasteczka nie zawierają
żadnych danych osobowych.
Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Partnera (tj.
np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają
żadnych danych osobowych.
§3
W jakich celach są przetwarzane dane osobowe Partnera

Dane Osobowe Partnera są przetwarzane przez Administratora w celu korzystania przez Partnera z usług
Portalu, w szczególności:
−
−

komunikacji z Partnerem,
wysyłania Partnerowi informacji handlowej lub materiałów marketingowych, na adres E-mail lub/i
numer telefonu.
§4
Dostęp do danych osobowych Partnera

1.
2.

Dostęp do Danych Osobowych Partnera posiada Administrator.
Administrator zapewnia infrastrukturę do przechowywania danych oraz formularz, za pomocą, którego
dane przesyłane są na serwery podmiotu zewnętrznego.

§5
Bezpieczeństwo Danych Osobowych
Serwer, na którym znajduje się Portal, jest obsługiwany przez firmę, która zapewnia bardzo wysokie standardy
bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych. Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez
osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Na prośbę Partnera poinformujemy
go o firmie, która jest właścicielem serwera oraz szczegółowych zabezpieczeniach danych osobowych.
§6
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej i materiałów marketingowych
Zapisując się na listę mailingową Partner wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji
handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności
materiałów marketingowych na wskazany podczas zapisywania się adres E-mail i/lub numer telefonu.
Informacje te lub materiały mogą dotyczyć wszelkich usług świadczonych przez Administratora lub jego
Kontrahentów. W przypadku Kontrahentów Administrator wysyła informacje lub materiały na zlecenie
Kontrahenta. Dane osobowe nie będą przekazywane Kontrahentom, jednakże Partner po otrzymaniu
wiadomości lub materiału ma możliwość bezpośredniego skontaktowania się z Kontrahentem, w wiadomości lub
materiale udostępniane są bowiem między innymi dane kontaktowe Kontrahenta.
§7
Usunięcie Danych Osobowych
Partner może w każdym czasie poprzez wypisanie się z listy mailingowej przez wiadomość E-mail wysłaną na
adres kontakt@krif.pl. Administrator po otrzymaniu oświadczenia usunie dane osobowe Partnera ze zbioru i
zaprzestanie wysyłania wiadomości jak i materiałów.
§8
Prawa Partnera w zakresie Danych Osobowych
Akceptując powyższą Politykę, Partner potwierdza, że został poinformowany, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) , o tym, iż:
1)
2)

3)
4)

	
  

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce ul. Biedronki 156.
02-959 Warszawa,
Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu korzystania przez Partnera
z Usług Portalu, w szczególności komunikacji z Partnerem oraz wysyłania Partnerowi informacji
handlowej lub materiałów marketingowych Administratora lub kontrahentów Administratora.
Partner ma prawo dostępu do treści swoich Danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak
również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Administratora Danych Osobowych.
Dane Osobowe podawane są dobrowolnie, partner nie ma prawnego obowiązku podania danych.

