
 

Polityka prywatności 

 
Portal eBorowiec.pl 

 
szanuje prywatność swoich użytkowników i przykłada wagę do respektowania praw 

im przysługujących. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności przeczytaj dokładnie poniższe 

informacje. Polityka prywatności na stronach internetowych portalu eBorowiec.pl jest udostępniana 

wszystkim zainteresowanym. Portal eBorowiec.pl dba o najwyższe bezpieczeństwo udostępnionych 

i przechowywanych danych. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są przez portal eBorowiec.pl zgodnie z art. 23 ust. 

1, pkt 1,3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność 

 
Administrator portalu eBorowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych 

w częściach portalu tworzonych przez użytkowników, m.in. forum, ogłoszenia. Są one wyłącznie 

własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię portalu eBorowiec.pl. 

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wpisów sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści 

rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych 

za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety 

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). Jeśli uważasz, że którakolwiek z opinii narusza 

obowiązujące zasady, normy prawne, netykietę, propaguje przemoc, jest wulgarna, wzywa 

do nienawiści na tle religijnym, rasowym, czy wyznaniowym – możesz zgłosić ją poprzez stronę 

Kontakt portalu. 

 
Dane zbierane automatycznie 

 
Podczas korzystania z portalu eBorowiec.pl nasze serwery automatycznie rejestrują informacje 

przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą 

zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data 

i godzina przesłania żądania. 

 
Cookies (Ciasteczka) 

 

Portal eBorowiec.pl stosuje tzw. cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wykorzystywane 

do zapisywania pewnych informacji pomocniczych na Twoim komputerze. Cookies w żaden sposób 

nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo 

nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja cookies odbywa się 

bezosobowo, bezimiennie. Są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z portalu w celu 

dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Niektóre 

funkcjonalności portalu eBorowiec.pl wymagają obsługi cookies. Użytkownik w każdej chwili może 

wyłączyć mechanizm cookies w swojej przeglądarce WWW. 

 
Marketing 

 
Portal eBorowiec.pl może organizować konkursy dla swoich użytkowników. W takich przypadkach 

dane kontaktowe użytkowników mogą być wykorzystywane w celach konkursowych (np. do kontaktu 

z nimi, aby powiadomić ich o wygranej). Nazwiska zwycięzców i/lub ich adresy email i/lub nazwy 

miejscowości mogą być wykorzystane na stronie zwycięzców konkursów. 
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Portal eBorowiec.pl może dostarczać swoim użytkownikom, za ich zgodą, informacje komercyjne firm 

trzecich (tzw. mailingi) bez fizycznego udostępniania bazy adresów email. Użytkownik może w każdej 

chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach poprzez wysłanie odpowiedniej 

informacji do portalu. 

Portal eBorowiec.pl może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty 

elektronicznej lub bezpośrednio na stronach WWW portalu. Dane uzyskane z tego typu sondaży 

posłużą do tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników przekazywanego partnerom 

marketingowym. Dane mogą być także wykorzystywane w celu ich publikacji na portalu eBorowiec.pl 

oraz w ogólnodostępnych czasopismach i witrynach internetowych jedynie w postaci informacji 

zbiorczych. Zestawienia takie nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację 

pojedynczych użytkowników. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 
 
Przy rejestracji w portalu wymagamy podania adresu email. Podane danych osobowych, a także 

zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne). Nie udostępniamy danych 

osobom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”. 

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania 

ich usunięcia. W przypadku naruszenia regulaminu połączonego z naruszeniem prawa, a także 

bez takiego naruszenia, lecz na podstawie innych przepisów, Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec” 

udostępnia dane użytkowników, w tym osobowe, uprawnionym organom państwa. 

 
Usunięcie danych 
 
Portal eBorowiec.pl umożliwia całkowite usunięcie swoich danych osobowych. W tym celu należy 

wysłać wiadomość ze strony Kontakt portalu podając adres email zarejestrowany w naszym systemie, 

z prośbą o usunięcie danych. Po weryfikacji poprawności tych informacji adres email zostanie 

usunięty z bazy danych portalu. 

 
Kontakt 

 
Ewentualny kontakt z użytkownikami odbywa się wyłącznie poprzez stronę Kontakt portalu 

eBorowiec.pl. Odpowiedzi udzielamy za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej z adresów 

w domenie eBorowiec.pl. Nie korzystamy do tego celu z komunikatorów (typu GG, Skype), ani nie 

wysyłamy SMSów. 

Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu portalu eBorowiec.pl, Polityki prywatności oraz korzystania 

z portalu należy kierować poprzez stronę Kontakt portalu. 

 

 
Borówiec, 13 czerwca 2015 
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