Polityka Prywatności
Operatorem serwisu internetowego www.cyfrowastrefatworcow.pl (dalej „Serwis”), który
służy realizacji Programu pod nazwą „Cyfrowa Strefa Twórców” jest Cyfrowy Polsat S.A. z
siedzibą w Warszawie (03-878), przy ul. Łubinowa 4a, NIP: 796-18-10-732, REGON:
670925160 wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078, o
kapitale zakładowym: 25.581.840,64 zł, w całości opłaconym (dalej „Cyfrowy Polsat”).
ZAGADNIENIA OGÓLNE
Cyfrowy Polsat przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i
respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisu. Korzystając z Serwisu, w
szczególności zakładając Konto w Serwisie i wyrażając stosowne zgody, Użytkownik Serwisu
akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady dotyczące polityki prywatności.
DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Administratorem danych jest Operator Serwisu.
Cyfrowy Polsat zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu realizację uprawnień
wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. – dalej „Ustawa”).
Cyfrowy Polsat jako administrator danych, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.), powołał
administratora bezpieczeństwa informacji, który prowadzi rejestr zbiorów danych
przetwarzanych przez administratora danych. Administrator bezpieczeństwa informacji
udostępnia rejestr do przeglądania na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym
administratora danych znajdującym się w siedzibie Cyfrowy Polsat S.A. w Warszawie przy
ul. Łubinowej 4a. Przeglądanie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez
administratora danych należy zgłosić do administratora bezpieczeństwa informacji 48
22 426 19 30 lub na adres e-mail: t.pest@cyfrowypolsat.pl
Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są w celu obsługi Serwisu oraz w celu
realizacji Programu „Cyfrowa Strefa Twórców”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może
uniemożliwić kontakt z Państwem lub wzięcie udziału w Programie „Cyfrowa Strefa
Twórców”.
Powierzając nam swoje dane osobowe Użytkownik ma prawo wglądu do nich, prawo
żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych
uprawnień skontaktuj się z Cyfrowy Polsat (adres e-mail:
kontakt@cyfrowastrefatworcow.pl, adres korespondencyjny: Cyfrowy Polsat S.A. ul.
Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa).
Niektóre dane Użytkownika mogą być pobierane automatycznie podczas wizyty w Serwisie
(np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki cookie).
Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików cookie znajdziesz w części Polityce
Plików Cookie dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

W zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z dokonaną rejestracją w
Programie Cyfrowa Strefa Twórców, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
Programu Cyfrowa Strefa Twórców.
ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Cyfrowy Polsat dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych Użytkowników
Serwisu, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. W celu ochrony
Państwa danych osobowych, ich przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach właściwych
dla poziomu "wysoki" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku 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. z
2004 r. Nr 100, poz. 1024). W szczególności, przesyłanie danych osobowych w sieci
publicznej następować będzie przy użyciu szyfrowania HTTPS. Ponadto, w celu
zabezpieczenia systemu informatycznego Cyfrowego Polsatu przed dostępem
nieuprawnionych osób trzecich, chroniony jest on specjalistycznymi systemami
bezpieczeństwa wystawionymi na styku z siecią Internet. Proces autoryzacji (logowania) do
Serwisu, a także formularz rejestracyjny zabezpieczone są za pomocą protokołu SSL, który
zapewnia ochronę transmisji danych.
KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM SERWISU
Cyfrowy Polsat może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty e-mail, a także
telefonicznie. Informacje otrzymywane od Cyfrowego Polsatu będą miały na celu
przekazanie Użytkownikowi informacji odnośnie wyniku weryfikacji zgłoszonej przez
Użytkownika Projektu lub mogą mieć charakter informacyjny (np. odpowiedź na zadane
pytanie dotyczące działania Serwisu bądź też Programu).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej Serwisu. Wraz z
każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.
W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o
kontakt z Cyfrowy Polsat (adres e-mail: kontakt@cyfrowastrefatworcow.pl, adres
korespondencyjny: Cyfrowy Polsat S.A. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa).

