Polityka prywatności Bloga FinanseNonFiction

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie czytelników (dalej:
„Użytkowników”) FinanseNonFiction.pl (dalej: „Blog”) o wszelkich aspektach pozyskiwania,
przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas zapisywania do Newslettera Bloga
czy pobierania narzędzi udostępnianych w Blogu jego Użytkownikom.
2. Korzystając z Bloga, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności,
akceptuje jej postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Administratorem danych osobowych jest Sentree Spółka z o.o. (dalej: „Administrator”) z siedzibą
w Warszawie, 02-506 Warszawa, ul. Madalińskiego 100 lok. 13, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000524692, NIP: 701-044-12-35. Administrator zapewnia
bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z
korzystaniem z Bloga, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i ich wykorzystywanie
zgodnie z poniższymi zasadami.
4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami wynikającymi z przepisów ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz warunkami technicznymi i organizacyjnymi, określonymi w
rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
5. Podanie danych osobowych w Blogu w każdym przypadku jest dobrowolne. Ze względu na
charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać
brak możliwości skorzystania z Usługi.
6. Treść Polityki Prywatności udostępniana jest Użytkownikowi bezpłatnie na stronie internetowej
Bloga, w sposób umożliwiający odtwarzanie, drukowanie, utrwalenie oraz przechowywanie jej
treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§2
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych w ramach Bloga, a w
szczególności:
a) przesyłania treści o charakterze informacji handlowej i marketingowej związanej z
usługami Bloga, w tym informowanie Użytkowników o nowych narzędziach, wpisach i
aktualnościach dostępnych w Blogu do użytku czytelników;
b) analizy statystycznej, badań zachowań i preferencji Użytkowników Bloga prowadzonych w
celu doskonalenia jakości usług świadczonych w ramach Bloga;
c) realizacji postanowień i zobowiązań wynikających z działań konkursowych, których
Organizatorem jest Blog;

d) realizacji postanowień umowy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Administrator zbiera od Użytkownika i przetwarza jego dane osobowe, na co Użytkownik wyraził
zgodę w wyniku następujących działań:
a) zapisania się do bazy subskrypcyjnej bloga (zgoda na otrzymywanie newslettera);
b) udziału w aktywnościach konkursowych organizowanych w ramach Bloga.
3. Dane zbierane i przetwarzane przez Administratora obejmują:
a) adres poczty elektronicznej;
b) imię i nazwisko;
c) IP komputera, z którego Użytkownik dokonuje rejestracji/zapisu do bazy.

§3
Zasady korzystania z Newslettera
1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu subskrybujących go Użytkowników
o nowych narzędziach, wpisach i ważnych aktualnościach udostępnianych w ramach Bloga.
2. Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail.
3. W celu subskrypcji Newslettera, należy podać swój adres e-mail w formularzu dostępnym
na stronie Bloga.
4. Użytkownik może dokonać rezygnacji z subskrypcji Newslettera poprzez link zamieszczony
w wiadomości e-mail, którą wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link e-mail Użytkownika
zapisany w bazie Bloga zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów Newslettera.
5. Zgoda Użytkownika na subskrypcję Newslettera jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania
materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144,
poz. 1204, z późn. zm.).

§4
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
1. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133,
poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych przez Administratora następuje, jeśli:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub
gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby,
której dane dotyczą.
c) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą - za prawnie usprawiedliwiony cel w tym wypadku
uważa się m.in. marketing bezpośredni Bloga.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw
dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 1 a) – c) Polityki prywatności.

§5
Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia.

2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
a) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
b) wniesienia, w przypadkach wymienionych w pkt. 2 a), pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania danych Użytkownika ze względu na jego szczególną
sytuację;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika w przypadkach,
wymienionych w pkt 2 a), gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach
marketingowych.

3. Do realizacji zgłoszeń dotyczących uprawnień zwartych w pkt. 1. i 2. Użytkownik może użyć adresu
finansenonfiction@gmail.com lub przesłać je pisemnie na adres Administratora.
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§6
Udostępnianie informacji stronom trzecim

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za
2.

3.

4.
5.

zgodą Użytkownika.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o Użytkownikach
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
Administrator w celu realizacji niektórych usług może powierzyć dane osobowe Użytkownika
podmiotom współpracującym na mocy zawartych z nimi umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
W przypadkach innych niż zawarte w pkt 1-3, Państwa dane pozostaną nieujawnione innym
podmiotom.
Na podstawie informacji i danych uzyskanych od Użytkowników, Administrator sporządza
zestawienia statystyczne, które mogą być ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia
statystyczne nie zawierają jednak danych pozwalających na identyfikację pojedynczych
Użytkowników.

§7
Bezpieczeństwo danych

1. Administrator w pełni realizuje odpowiednią ochronę danych zgodnie z dyspozycją art. 36-39
Ustawy.
2. Urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych są zgodne z
wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
3. Administrator stosuje przy przetwarzaniu danych osobowych, środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a Ustawy.
4. Administrator przestrzega zasad poufności, integralności i rozliczalności danych, utrzymując
środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, zapewniające bezpieczne przechowywanie
danych, a także dokłada wszelkich starań by zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu
wykorzystaniu, ujawnieniu, lub dostępowi do tych danych.

§8
Pliki cookies
1. Administrator stosuje tzw. cookies, czyli pliki tekstowe z informacjami konfiguracyjnymi, które
umożliwiają zidentyfikowanie oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika i
dostosowania Bloga do jego preferencji.
2. Mechanizm cookies nie identyfikuje danych osobowych Użytkownika, nie pozwala na ich
pobieranie, podobnie jak żadnych innych informacji poufnych zapisanych na Urządzeniu
Użytkownika. Pliki cookie nie mają także wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego
Użytkownika lub jego oprogramowania.
3. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie:
a) Cookie „sesyjne” - pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym
Użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
b) Cookie „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia
z Urządzenia Użytkownika.
4. Administrator stosuje następujące typy plików cookie:
a) „niezbędne” cookie - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Bloga, jak
np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
b) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych na Blogu usług;
c) „wydajnościowe” cookie - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron Bloga;
d) „reklamowe” cookie - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.

5. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) Konfiguracji Bloga:
 dostosowania zawartości stron internetowych Bloga do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Bloga;
 rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlenia strony
internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 zapamiętania historii odwiedzonych stron w Blogu w celu rekomendacji treści;
 optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych w ramach Bloga.
b) Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
 tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Bloga, co umożliwia doskonalenie
ich struktury i zawartości;
 zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Bloga.
6. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) Zbierania ogólnych i anonimowych danych do analizy statystycznej ruchu w Blogu, co ma
na celu określenie popularności poszczególnych części Bloga i podniesienie jego jakości
jako całości. Zbierane dane nie są udostępnianie osobom trzecim – wyjątkiem może być
wystosowana na podstawie przepisów prawa prośba o ich udostępnienie przez organy
posiadające odpowiednie uprawnienia. Podstawowym serwisem służącym do śledzenia
statystyk Bloga jest Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w
USA]:
 gromadzi on informacje anonimowo i na ich podstawie określa trendy dotyczące
witryn internetowych bez potrzeby identyfikowania poszczególnych
Użytkowników. Do śledzenia interakcji użytkowników Analytics wykorzystuje
własny plik cookie. Plik cookie jest wykorzystywany do przechowywania
informacji dotyczących np. czasu obecnej wizyty, poprzednich odwiedzin
oraz witryny, która przekierowała Użytkownika na daną stronę internetową.
 dane te nie są nigdy łączone z podanymi danymi osobowymi, o których mowa
w punkcie B i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów
korygowania błędów systemowych.
7. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
8. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i
umieszczanie w nich plików cookies (stałych i sesyjnych). Użytkownik może w każdym czasie
dokonać konfiguracji ustawień poszczególnych przeglądarek internetowych w celu
automatycznego blokowania obsługi plików cookie lub powiadamiania przed każdym
umieszczeniem pliku cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
9. Ograniczenie stosowania plików cookies może oznaczać całkowite lub częściowe uniemożliwienie
poprawnego działania Bloga lub poszczególnych jego funkcjonalności.
10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach
oprogramowania poszczególnych przeglądarek i wtyczek. Dla osób korzystających, m.in.:
a) Internet Explorer - support.microsoft.com/kb/196955/pl
b) Mozilla Firefox - support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies
c) Chrome - support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d) Opera - help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

§9
Zawartość Bloga
1. Informacje przedstawione na tej stronach Bloga są prywatnymi opiniami autorów wpisów i nie
stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia
19 października 2005 roku) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz.
1715).
2. W Blogu dostępna jest funkcja komentowania postów. Komentarze obraźliwe lub umieszczone
jedynie w celu zareklamowania zewnętrznej strony, której kontent nie jest związany z
problematyką wpisu, będą usuwane.

§ 10
Odnośniki do innych stron
1. Blog zawiera odnośniki do stron zewnętrznych.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące
na tych stronach.

§ 11
Zmiany Polityki Prywatności
1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Modyfikacje zapisów Polityki obowiązują od
dnia ich opublikowania na stronie Bloga.

