Polityka prywatności i cookies serwisu ASRoma.pl
§.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 21 maja 2018 roku, a dla Użytkowników
Zarejestrowanych do dnia 21 maja 2018 roku obowiązuje z dniem 25 maja 2018 roku aż do jego
zmiany, korekty, do której Administrator ma prawo. O wszystkich zmianach Zarejestrowany
Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem.
Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu znajdującego się pod adresem URL:
https://www.asroma.pl/regulamin, a także pod adresem https://www.asroma.pl/register w
momencie rejestracji konta. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację także załącznika
dołączonego – Polityki Prywatności i Cookies ASRoma.pl.
2. Administratorem i właścicielem serwisu ASRoma.pl jest osoba fizyczna - Paweł Gralak;
3. Kontakt z administratorem/właścicielem serwisu jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: narfi@asroma.pl
4. Serwisem określa się stronę internetową dostępną pod adresem ASRoma.pl wraz ze wszystkimi
podstronami.
5. Gościem jest każda osoba fizyczna, która odwiedza Serwis.
6. Użytkownikiem Zarejestrowanym jest osoba fizyczna, która zarejestrowała konto bezpośrednio
w Serwisie. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna, dobrowolna i nie jest obowiązkowa.
7. W przypadku osób, które odwiedzają Serwis, tzw. Goście, ale nie są Zarejestrowanymi
Użytkownikami, postanowienia Polityki Prywatności stosuje się zgodnie z aktualnie
obowiązującą wersją dostępną w Serwisie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków.
8. Serwis ASRoma.pl pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
A) Formularze - Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje
Dane: E-mail, Login, Adres IP (pobrany automatycznie w momencie zarejestrowania konta),
Usługi: Rejestracja, Logowanie, Komentarze, Shoutbox, Typer, Ankiety, Formularz
Kontaktowy, Powiadomienia Serwisu
B) Pliki Cookies - Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.
"ciasteczka").
Dane: Ciasteczka i dane użytkowe
Usługi: Google Analytics, utrzymanie sesji, statystyki

C) Logi Serwera - Poprzez gromadzenie logów operatora hostingowego (nazwa.pl) oraz przez
System Zarządzania Treścią (CMS) IonicCMS
Dane: Transakcja https, Adres IP, System Operacyjny, Czas
Usługi: Prawidłowe funkcjonowanie strony

§.2 PRZETWARZANIE DANYCH - FORMULARZE
1. Serwis ASRoma.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
2. Serwis ASRoma.pl może zapisać automatycznie po wpisaniu danych informacje o parametrach
połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, na przykład w celu dokonania procesu rejestracji (założenie konta), zalogowania na
własne konto, napisania komentarza pod artykułem czy w shoutboxie, udziału w ankietach,
typerze czy wysłania formularza kontaktowego.

§.3 PRZETWARZANIE DANYCH - PLIKI COOKIES
1. Serwis ASRoma.pl korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu ASRoma.pl 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.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest ASRoma.pl.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
A) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
ASRoma.pl korzystają z poszczególnych stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
B) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu ASRoma.pl 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,
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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.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu ASRoma.pl mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach ASRoma.pl.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu ASRoma.pl i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
9. Serwis ASRoma.pl korzysta z plików cookie Google Analytics. Zalecamy przeczytanie polityki
ochrony prywatności tej usługi, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane
w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym
celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na
danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§.4 PRZETWARZANIE DANYCH – LOGI SERWERA
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej nazwa.pl oraz w Systemie Zarządzania Treścią IonicCMS. Dane te są wykorzystywane
wyłącznie w celu administrowania Serwisem ASRoma.pl oraz w celu zapewnienia jak najlepszej
obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
A) czas nadejścia zapytania,
B) czas wysłania odpowiedzi,
C) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
D) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
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E) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku,
gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
F) informacje o przeglądarce użytkownika,
G) Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem i Serwisem ASRoma.pl.

§.5 UDOSTĘPNIANIE DANYCH
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych (np. organom ścigania).
2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis ASRoma.pl
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z
żądania.
3. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora
danych, np. w przypadku przenoszenia danych na inny system zarządzania treścią (CMS).

§.6 ZABEZPIECZENIE DANYCH
1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest
bezpieczny protokół szyfrowania przepływu danych (SSL) tzw. kłódka na etapie rejestracji,
logowania czy korzystania z Serwisu ASRoma.pl.
2. Administratorem danych Zarejestrowanych Użytkowników ASRoma.pl jest właściciel Serwisu
Paweł Gralak. Kontakt: narfi@asroma.pl
3. Bez wyraźnej zgody dane Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu ASRoma.pl nie będą
udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych
w celu utrzymania czy aktualizacji systemu.

§.7 DOSTĘP, ZMIANA, USUWANIE, POPRAWIANIE DANYCH
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Serwis ASRoma.pl zapewnia Zarejestrowanym
Użytkownikom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie
oraz usuwanie.
2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Panel
Kontrolny użytkownika po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bądź kontakcie z Administratorem
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Serwisu ASRoma.pl (patrz punkt 4)
3. Na koncie Zarejestrowanego Użytkownika po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość
cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie powiadomień z serwisu ASRoma.pl, nie wliczając w
to cookies (patrz pkt 6).
4. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych
osobowych, uzyskacie kontaktując się z Administratorem Serwisu pod adresem:
narfi@asroma.pl bądź poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej:
https://www.asroma.pl/page/contact
5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies znajduje się w paragrafie 8 niniejszego
dokumentu.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje aż odwołania zgody np. w przypadku
bana na konto Użytkownika lub na wyraźne jego życzenie poprzez kontakt z Administratorem
Serwisu pod adresem: narfi@asroma.pl bądź poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na
stronie internetowej: https://www.asroma.pl/page/contact

§.8 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ
ZGODĘ?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
może uniemożliwić korzystanie z Serwisu ASRoma.pl
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/
system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
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Internet Explorer
Edge
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Blackberry

§.9 POWIADOMIENIA SERWISU
1. Akceptacja powiadomień w momencie rejestracji konta jest niezbędna w celu uzyskania
informacji na skrzynkę e-mail, kiedy konto zostanie zaakceptowane przez administratora.
2. Użytkownik wyrażający zgodę na otrzymywanie powiadomień z Serwisu ASRoma.pl może w
dowolnym momencie zrezygnować z nich samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola
na stronie panelu kontrolnego Użytkownika.
3. Powiadomienia wysyłane są e-mailem i mają zawsze charakter niekomercyjny.

Ostatnio zaktualizowano: 20 maja 2018
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