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Rozdział 1 
Informacje wstępne 

 

Buldog - Piotr Wieteska , ul. Świętojerska 24 m 52, 00-202 Warszawa będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o 
przetwarzaniu danych osobowych przez Buldog - Piotr Wieteska w odniesieniu do danych powierzonych w 

ramach świadczenia usług forum internetowe http://kazik.pl/forum. 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buldog - Piotr Wieteska , ul. Świętojerska 24 m 
52, 00-202 Warszawa 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - wieteska@kult.art.pl 
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz 
zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z tego forum 
internetowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.  
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji 
6) przysługuje Pani/Pan prawo do: wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwia rejestrację oraz 
korzystanie serwisu forum 
 
  

Rozdział  2 
Definicje 

  

1. organizacja - Buldog - Piotr Wieteska , ul. Świętojerska 24 m 52, 00-202 Warszawa 

2. administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka  lub inny 
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych 
osobowych, 

3. RODO – rozporządzenie 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 /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/, 

4. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osobie fizycznej, 

5. zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych 
kryteriów, 

6. przetwarzane danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niszczenie, itd., 

7. FORUM – forum internetowe http://kazik.pl/forum, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kazik.pl/forum
mailto:wieteska@kult.art.pl


Rozdział 3 
Wykaz zbiorów danych osobowych 

  

1. W Organizacji przetwarzane są  dane osobowe użytkowników FORUM zebrane w zbiorach danych 
osobowych. 

2. Informacje te są przetwarzane w formie elektronicznej. 
3. Dane osobowe gromadzone są w zbiorze „Konta użytkowników FORUM” 
4. Zbiór ten podlega przetwarzaniu przy użyciu systemu informatycznego phpBB 
5. Struktura zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych dla programów i 

systemów stosowanych w Organizacji przedstawia się w sposób następujący: 
a. Nazwa użytkownika 
b. Nazwa adresu e-mail,           
c. Dane z sieci teleinformatycznej takie jak adresy IP. 

Dodatkowo na stronie forum wykorzystujemy ciasteczka (cookies)  i technologie podobne. 

 

Rozdział 4 
Udostępnianie danych osobowych 

 
Dane osobowe przetwarzane są przez upoważnionych pracowników Administrator danych 

osobowych. Ponadto Administrator danych osobowych może udostępniać dane osobowe 
osobom i firmom świadczącym usługi dla Administrator danych osobowych. Powierzone dane 

osobowe będą wykorzystywane w celu w jakim zostały. Każde przekazanie danych osobowych 
będzie realizowane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. 
 

 
 

Rozdział 5 
Środki organizacyjne i techniczne zabezpieczenia danych osobowych 

  

Ochrona danych osobowych jest dla nas sprawą ważną dlatego ciągle pracujemy nad poprawą 
ich ochrony w stopniu adekwatnym do ryzyka. Zakres gromadzonych danych jest ograniczony 
do absolutnego minimum, umożliwiającego świadczenie usługi. 

 

Rozdział 6 
Zmiany polityki 

Organizatora forum zastrzega sobie prawdo do zmiany niniejszej polityki. Najnowsza jej wersja 
nadpisuje postanowienia zawarte w wersjach poprzednich. Najnowsza wersja polityki jest 
dostępna na stronie głównej FORUM. 


