Polityka prywatności
Zapoznaj się z polityką prywatności serwisu pap.pl
1. Administratorem danych Użytkowników Serwisu jest Polska Agencja Prasowa SA,
dalej: PAP SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bracka 6/8, 00-502 Warszawa.
2. Dane mogą być udostępniane na zlecenie administratora danych
podmiotom grupy kapitałowej PAP SA, zaufanych partnerów PAP SA i podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
3. Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach:
⦁

świadczenia usług drogą elektroniczną,

⦁

wykrywania nadużyć w usługach,

⦁

pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

Reklamy wyświetlane na stronach naszego serwisu nie są dopasowywane do
preferencji użytkownika i nie są gromadzone dane umożliwiające personalizowanie
reklam.
4. Administrator zbiera dane wyłącznie w wyżej wymienionych i zgodnych z prawem
celach tj:
⦁

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli uzasadnionego interesu

administratora tj. w celu prowadzenie statystyk oraz monitorowania ruchu na
stronach PAP SA analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnienia ich
bezpieczeństwa,
⦁

na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – czyli w związku z niezbędnością w celu

zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik (są to dane niezbędne
do prawidłowego wyświetlania stron i działania funkcjonalności Serwisu).
5. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
6. Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby
chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
7. Administrator może udostępnić dane podmiotom grupy kapitałowej PAP
SA, zaufanych partnerów PAP SA i podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
na podstawie obowiązującego prawa.
8. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

9. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1.dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do urządzenia Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3.utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
12. PAP SA współpracuje z zaufanymi partnerami w zakresie analiz statystycznych.
13. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
14. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
⦁

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w

ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
⦁

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
⦁

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie

korzystania ze stron internetowych Serwisu;
⦁

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.
⦁

pliki cookies służące zliczaniu odsłon reklam i klików w nie; dane są

wykorzystywane wyłącznie w celach raportowania realizacji kampanii reklamowych.
15. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia
te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta
użytkownik:
⦁

Internet Explorer (link do https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies)
⦁

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)

⦁

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)

⦁

Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)

Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)

Dla urządzeń mobilnych:
⦁

Android (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)

⦁

Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL)

⦁

Windows Phone (http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-

privacy-and-other-browser-settings)
⦁

Blackberry

(http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cooki
es_in_the_browser_60_1072866_11.jsp)
16. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
17. Serwis zawiera wtyczki społecznościowe:

⦁

Facebook, przyciski „Lubię to” i „Podziel się/Rekomenduj” – zawarty kod wtyczki

odwołuje się do serwisu Facebook; poprzez użycie przycisków Użytkownik loguje się
do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony danych osobowych
Facebook – danie http://pl-pl.facebook.com/help/cookies.
⦁

Twitter, przyciski dodawania wpisów, odwołują się do serwisu Twitter; dodając

wpis Użytkownik loguje się na serwis Twitter, w którym obowiązuje polityka
prywatności dostępna pod adresem https://twitter.com/privacy.
⦁

Linkedin,

⦁

Youtube.

18. Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa odnośnie przetwarzania
jego danych osobowych:
⦁

prawo dostępu do swoich danych,

⦁

prawo sprostowania danych,

⦁

prawo usunięcia danych,

⦁

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

⦁

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

⦁

prawo do przeniesienia danych osobowych,

⦁

prawo do wniesienia sprzeciwu.

19. Korespondencję związaną z ochroną danych osobowych prosimy kierować na
adres ochronadanychosobowych@pap.pl lub pisemnie na adres Polska Agencja
Prasowa SA ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa z dopiskiem „ochrona danych
osobowych”.

