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Polityka ochrony prywatności
Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł
się w pełni bezpiecznie, stąd wdrożyliśmy przyjazną politykę ochrony prywatności Państwa
danych zgodną z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych ('RODO') Parlementu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób
fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Radio Opole S.A. z siedzibą przy ul. Strzelców
Bytomskich 8, 45-084 w Opolu (dalej 'Radio'). Szanujemy prywatność użytkowników
odwiedzających naszą stronę internetową. Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez
nas odnosnie danych osobowych, sposobu ich gromadzenia, celów do jakich mogą być
wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone. Każda strona internetowa służy
określonemu celowi i jeżeli na danej stronie pojawi się konieczność zebrania danych osobowych,
będą Państwo o tym poinformowani.
Dane osobowe Co do zasady, strony internetowe
Radia nie wymagają podawania danych osobowych. Może sie jednak zdarzyć, że Radio będzie
potrzebowało Państwa danych osobowych aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na
przykład aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych,
podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery
telefonów, adresy e-mail oraz innej informacje takie jak nazwa użytkownika lub informacje o
koncie.
Zbieranie danych osobowych Radio będzie gromadziło Państwa dane osobowe w
określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. RAdio nie będzie traktowało danych
osobowych w sposób niezgodny z tymi celami. Zbierając dane osobowe, Radio informuje osobę
zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych. Radio zobowiązuje się do gromadzenia
wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel w jakim są
gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Radio podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu
sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.
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. Dane zbierane
automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań 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 Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom
Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu

naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy
udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości. Wykorzystanie ciasteczek ('cookies')
Nasz portal może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas
korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają
żadnych danych osobowych. Ciasteczka mogą być wykorzystywane również przez podmioty z
usług których korzystamy w portalu np. Google Analytics&reg;.
Dane są analizowane w
szczególności w poniższych celach: - obliczanie ilości odwiedzających stronę - śledzenie tych
obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług adaptowanie zaleceń do poszczególnych grup docelowych
Powyższy proces obejmuje użycie
ciasteczek. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, możesz w dowolnym czasie
zablokować cookies, albo wskazać, że mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie
zaakceptowane przez Ciebie. W dowolnym czasie możesz również zablokować użycie ich w ogóle.
W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe? Komunikacja między Twoim komputerem
a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe wykorzystuje protokół HTTP. Nasze bazy
danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Podjęliśmy wszelkie środki mające na
celu zapewnienie poufności, intergralności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Dostęp
do danych jest ograniczony do osób, które muszą je znać i od których wymaga się przestrzegania
niniejszych zasad.
Okres przechowywania Radio nie będzie przechowywało Twoich danych
dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów do jakich dane zostały zgromadzone lub
dłużej niż jest to określone prawem.
Link do stron osób trzecich Internetowe strony Radia
mogą zawierać link do stron osób trzecich. Radio nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w
związki z tym nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i
bezpieczeństwa Twoich danych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką
prywatności zamieszczoną na takich strona przed korzystaniem z nich lub podawania tam danych
osobowych.
Jak się z nami skontaktować w celu uzysykania informacji o przetwarzaniu
danych osobowych? Administratorem danych osobowych jest Radio Opole S.A., ul. Strzelców
Bytomskich 8, 45-084 Opole. Bezpośredni kontakt do Inspektora Danych Osobowych to adres
e-mail: iodo@radio.opole.pl .
Zmiany naszej polityki prywatności. Zastrzegamy sobie prawo
zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej
stronie. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 24.05.2018 r. W razie dodatkowych pytań
dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego lub
wiadomość na adres internet@radio.opole.pl .

