Polityka prywatności blog Czytam Wszędzie (dalej: „Blog”)

Drogi użytkowniku
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo
i bezpiecznie. Dlatego też, oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz
zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z funkcjonowaniem strony internetowej : www.czytamwszedzie.pl, czyli naszego Bloga.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą: ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048015, NIP:
5262100142, REGON: 012782720.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych,
napisz do nas na adres e-mail: iodo@lagardere-tr.pl.
W przypadku kontaktu możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji tożsamości osoby
kontaktującej się.
Informacje jakie posiadamy na Twój temat
•

imię i nazwisko

•

nickname

•

adres pocztowy (laureatów konkursów)

•

adres e-mail

•

nazwa Użytkownika na potrzeby serwisu (login) oraz hasło

•

dane zawarte w korespondencji e-mail

•

treść komentarzy/opinii dodanych na stronie

•

adres IP

Twoje uprawnienia
Przysługuje Ci prawo żądania:
•

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO
lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

•

ich sprostowania (art. 16 RODO),

•

usunięcia (art. 17 RODO),
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•

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

•

żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:
•

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
•

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych
przez nas prawnie uzasadnionych interesach) – art. 21 ust. 1 RODO;

•

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim – art. 21 ust. 2 RODO.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do
wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za
pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe i prywatność
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres,
data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO tj. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem naszego blaga Czytam
Wszędzie i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od
podejmowanych przez Ciebie działań.

Rejestracja konta
W jakim celu?
utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
Na jakiej podstawie?
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konieczne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Jak długo?
tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń.
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz mógł prezentować swoich opinii o książkach, a tym samym nie weźmiesz udziału w akcji:
Polecacie-Pomagacie i konkursie na najlepszą recenzję książki.

Korzystanie z funkcjonalności Bloga
W jakim celu?
prezentowania na nim opinii i ocen książek, czytania recenzji, korzystania z wyszukiwarki książek,
zapoznawania się z rankingami książek i innymi ciekawostkami zamieszczonymi na Blogu.
Na jakiej podstawie?
podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze konta użytkownika (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
Jak długo?
będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania korzystania przez Ciebie z Bloga,
a po ustaniu relacji przez okres roku.
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz miał możliwości pełnego korzystania z Bloga.

Nawiązanie z nami kontaktu
W jakim celu?
w celu obsługi Twoich zapytań, zgłoszeń lub reklamacji.
Na jakiej podstawie?
podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na
pytania(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania korzystania przez Ciebie z Bloga
(np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie, a także
rozpatrzenia reklamacji.
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Konkurs na najlepszą recenzję książki (akcja: Polecacie-Pomagacie)
W jakim celu?
wyłonienia laureatów oraz przekazania im nagrody niespodzianki.
Na jakiej podstawie?
podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na wyłonieniu laureatów najlepszych
recenzji książek prezentowanych na Blogu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jak długo?
przez okres funkcjonowania Bloga.
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie weźmiesz udziału w konkursie na najlepszą recenzję i nie będziesz mógł otrzymać nagrody niespodzianki.

Subskrypcja newslettera (opcja będzie wdrożona w przyszłości)
W jakim celu?
subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest
usługa świadczona drogą elektroniczną.
Na jakiej podstawie?
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jak długo?
będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że
wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy wydawać newsletter).
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz otrzymywać newslettera.

Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z
prowadzonym Blogiem
W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub
świadczonymi usługami.
Na jakiej podstawie?
podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we
wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jak długo?
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do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym
uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania (w zależności od tego, które ma zastosowanie w
danym przypadku i które nastąpi najwcześniej).
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz miał możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Profilowanie
Nie profilujemy.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu Bloga. Powierzamy
im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze
udokumentowane polecenie.
Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:
Działanie

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZYANIE DANYCH POZA
UNIĘ EUROPEJSKĄ

każde działanie związane z hostingowca
blogiem

nie ma miejsca

osoby współpracujące z nami nie ma miejsca
na

podstawie

umów

cywilnoprawnych,
wspierających

naszą

działalność
założenie konta użytkownika

tak – Stany Zjednoczone*

portale społecznościowe

podmiot zapewniający system nie ma miejsca
mailingowy
skorzystanie z komunikatora podmiot
dostępnego na blogu

dostarczający nie ma miejsca

komunikator

dostępny

na

blogu
nawiązanie z nami kontaktu dostawca
mailowego

za

skrzynki

poczty tak – Stany Zjednoczone*

pomocą elektronicznej

formularza kontaktowego

podmiot zapewniający system nie ma miejsca
mailingowy

zapis na newslettera

podmiot zapewniający system nie ma miejsca
mailingowy
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dostawca

skrzynki

poczty tak – Stany Zjednoczone*

elektronicznej
dostarczenie nagrody

podmiot zapewniający dostawę nie ma miejsca
przesyłki

A ponadto:
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej
* W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty
spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO

Pliki cookies
Nasz Blog, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
•

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),

•

nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W Blogu ciasteczka wykorzystywane są w celach:
•

zapamiętywania Twojej sesji,

•

statystycznych,

•

marketingowych,

•

udostępniania funkcji Bloga.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej
przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat
możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz
na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
•

Firefox

•

Chrome

•

Safari

•

Internet Explorer / Microsoft Edge

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresu
ważności.
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Kategorie: Niezbędne (2) - w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia strony www.
Chodzi o zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i
dostępność.
Nazwa pliku cookie

Dostawca

Typ

Okres ważności pliku
cookie

_jid

iscqus.com

HTTP

1 dzień

test_cookie

doubleclick

HTTP

1 dzień

Kategorie: (3) Analityczne - w celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony z
przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlania strony
Nazwa pliku cookie

Dostawca

Typ

Okres ważności pliku
cookie

aet-dismiss

disqus.com

HTML

stale

drafts.queue

disqus.com

HTTP

stale

submitted_posts_cache disqus.com

HTTP

stale

Kategorie: Statystyczne (18) - pomagają zbierać dane, dzięki którym usługi „wiedzą”, jak korzystają z
nich użytkownicy. Dane te ułatwiają ulepszanie treści w usługach i tworzenie lepszych funkcji
zwiększających komfort użytkowników
Nazwa pliku cookie

Dostawca

Typ

Okres

ważności

pliku cookie
_ga

czytamwszedzie.pl

HTTP

2 lata

_gat

czytamwszedzie.pl

HTTP

1 dzień

_gid

czytamwszedzie.pl

HTTP

1 dzień

hjAbsolutesSessionProgress

czytamwszedzie.pl

HTTP

1 dzień

_hjFirstSeen

czytamwszedzie.pl

HTTP

1 dzień

_hjid

czytamwszedzie.pl

HTTP

1 rok

_hjIncludedlnPageviewSample Czytam wszędzie.pl

HTTP

1 dzień

_hjTLDTest

czytamwszedzie.pl

HTTP

sesja

_ym_d

czytamwszedzie.pl

HTTP

1 rok

_ym_isad

czytamwszedzie.pl

HTTP

1 dzień

_ym_retryReqs

czytamwszedzie.pl

HTTP

stale

_ym_uid

czytamwszedzie.pl

HTTP

1 rok
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collect

google-analitics.com

HTML

stale

disqus-unique

disqus.com

HTTP

1 rok

https://io.narrative.io/

narrative

Pixel

sesja

juggler/event.gif

disqus.com

Pixel

sesja

yandexuid

yandex.ru

HTTP

1 rok

ymex

yandex.ru

HTTP

1 rok

Kategorie: Marketingowe (38) - intencją jest wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i angażujące
dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawcy i reklamodawców
zewnętrznych

Nazwa pliku cookie

Dostawca

Typ

Okres ważności pliku
cookie

#.gif

rlcdn.com

Pixel

sesja

_fbp

czytamwszedzie.pl

HTML

3 miesiące

_ym#_Isid

czytamwszedzie.pl

HTML

stale

_ym#reqNum

czytamwszedzie.pl

HTML

stale

_ym_visorc

czytamwszedzie.pl

HTTP

1 dzień

AFFICHE_W

weborama.fr

HTTP

13 miesięcy

Api/sync.gif

disqus.com

Pixel

sesja

bkdc

bluekai.com

HTTP

179 dni

bkpa

bluekai.com

HTTP

197 dni

bku

bluekai.com

HTTP

179 dni

demdex

demdex.com

HTTP

179 dni

dpm

demdex.com

HTTP

179 dni

etuix

sfr.fr

HTTP

1 rok

eud

rfihub.com

HTP

1 rok

euds

rfihub.com

HTTP

sesja

fbssls_#

disqus.com

HTML

sesja

i

yandex.ru

HTTP

10 lat

IDE

doubleclick.net

HTTP

1 rok

images/pixel.gif

cdn.viglink.com

Pixel

sesja

io.narrative.guid.v2

narrative.io

HTTP

18 miesięcy
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metrika.enanbled

Czytam wszędzie.pl

HTTP

sesja

mics_Its

mediarithmics.com

HTTP

1 rok

mics_uaid

mediarithmics.com

HTTP

1 rok

mics.vid

mediarithmics.com

HTTP

1 rok

NID

google.com

HTTP

6 miesięcy

pagead/1p-user-list/#

google.com

Pixel

sesja

pxrc

rlcdn.com

HTTP

2 miesiące

rlas3

rlcdn.com

HTTP

1 rok

rud

rfihub.com

HTP

1 rok

ruds

rfihub.com

HTTP

sesja

sd-session-id

live.rezync.com

HTTP

179 dni

tr

facebook.com

Pixel

sesja

uid

criteo.com

HTTP

1 rok

uuid2

adnxs.com

HTTP

3 miesiące

webvisor/45726159

yandex.ru

Pixel

sesja

yabs-sid

yandex.ru

HTTP

sesja

yuidss

yandex.ru

HTTP

1 rok

Zync-uuid

rezync.com

HTTP

179 dni

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie.
Użytkownik może również z łatwością zmienić ustawienia dotyczące plików tego typu w ustawieniach
przeglądarki. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z ze strony Serwisu może spowodować
trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.
Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę
internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i
usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.
Możesz zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek na stronach:
•

Google Chrome

•

Microsoft Edge

•

Mozilla Firefox

•

Microsoft Internet Explorer

•

Opera
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•

Aby

Apple Safari

zrezygnować z mechanizmu Google Analytics

na wszystkich witrynach, odwiedź:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dane eksploatacyjne
Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do
następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne):
•

numer ID przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej stronę,

•

oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,

•

system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,

•

informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie z każdorazowego korzystania z witryny.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura
strony nie zawiera błędów itp.
Dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi
danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

Ochrona danych osobowych
Informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane
osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli wskazane powyżej
informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest
Administrator. Nawet w przypadku wątpliwości czy określona kategoria informacji jest daną osobową
Administrator wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak daną osobową.

Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego
wyświetlenia strony (cookie „niezbędne”) opiera się na tzw. uzasadnionym interesie administratora
serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu może dochodzić do:

•

okazjonalnego analizowanie plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają
osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej
odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;
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•

zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W powyższych przypadkach przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wyrażając zgodę na instalacje plików cookies „opcjonalnych” (analitycznych np. dostarczanych przez
Google Analytics / marketingowych) przyjmuje do wiadomości iż zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane będą w celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony www z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlanej strony. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171,
poz. 1800) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jak wskazuje art. 174 prawa telekomunikacyjnego, do
uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

W każdej chwili możesz zgodę wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zmiany w niniejszej Polityce
Możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Informację o tym znajdziesz
każdorazowo na Blogu. Zaleca się sprawdzanie niniejszej strony raz na jaki czas, aby być na bieżąco z
dokonanymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.
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