POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administrator strony www.fotowarsztatyAXA.pl (dalej „fotowarsztatyAXA.pl”) jako jeden ze
swoich głównych priorytetów stawia prawo użytkowników do ochrony swojej prywatności w
pełnym zakresie przewidzianym obowiązującym prawem.
Administratorem fotowarsztatyAXA.pl jest AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294038, NIP: 5213242907,
o kapitale zakładowym w wysokości 42 500 000 złotych.
Niniejszy dokument służyć ma temu celowi poprzez zapewnienie, aby każdy użytkownik
fotowarsztatyAXA.pl otrzymał syntetyczną informację na temat tego w jaki sposób i w jakim celu
przetwarzane są jego dane osobowe, kto te dane przetwarza, jaki jest ich szczegółowy zakres, a
także aby zapewnić użytkownika o dobrowolności przetwarzania dotyczących go danych oraz
zapewnić mu pełny wgląd w ich zakres oraz możliwość ich usunięcia w każdym czasie.
Niniejszy dokument został przygotowany z uwzględnieniem w szczególności następujących
aktów prawnych:
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
- Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
- Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.
Z uwagi na to, że użytkownicy fotowarsztatyAXA.pl będą dzielili się na użytkowników,
dokonujących zgłoszeń konkursowych, jak też na takich, którzy jedynie przeglądają serwis,
wyraźnego zakomunikowania w tym miejscu wymaga okoliczność, iż w przypadku użytkowników
nie umieszczających zgłoszeń konkursowych za pośrednictwem fotowarsztatyAXA.pl, żadna ich
rejestracja nie jest przez to wymagana i mogą pozostać anonimowi. Tym samym
fotowarsztatyAXA.pl będzie jedynie biernie dane dotyczące tych osób przetwarzał. W każdym
także przypadku ww. rejestracja użytkownika jest całkowicie dobrowolna i zależna od samego
użytkownika, który może także w dowolnym momencie zadecydować i zawnioskować o to, aby
administrator fotowarsztatyAXA.pl usunął dane, które go dotyczą w dowolnym momencie oraz
zakresie, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgłoszenia konkursowego.
1. Jakie dane są zbierane przez fotowarsztatyAXA.pl?
Dane zbierane od naszych użytkowników dzielą się na dane zbierane aktywnie oraz pasywnie.
Dane zbierane aktywnie to wszystkie dane, które użytkownicy dobrowolnie podają na naszej
stronie. W odróżnieniu od powyższych dane zbierane pasywnie, są to dane zbierane o
użytkowniku bez jego zaangażowania, np. dane zbierane przez serwer (adres IP, typ przeglądarki,
upublicznione dane o firmie użytkownika etc.) lub program do analizy zachowań klienta na
stronie w przypadku jeżeli program taki jest aktualnie przez nas wykorzystywany (web analytics).
2. Rejestracja
Rejestracja w fotowarsztatyAXA.pl dotyczy jedynie tych użytkowników, którzy dokonują
zgłoszenia konkursowego w ramach serwisu fotowarsztatyAXA.pl.

W formularzu rejestracji (zgłoszenia konkursowego) należy podać dane osobowe, takie jak: imię i
nazwisko, oraz adres e-mail, a także wybrać swój unikalny pseudonim. W ramach tego formularza
należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez AXA Polska S.A. oraz
umieszczenia innych danych, które mogą zostać umieszczone na serwisie.
3. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?
Dane przetwarzane będą w systemie informatycznym fotowarsztatyAXA.pl w celu związanym z
przeprowadzeniem Konkursu „Warsztaty fotograficzne z Lidią Popiel”, co jednak nie wyłącza
uprawnień administratora do przekazywania danych innym podmiotom w zakresie niezbędnym
dla uzasadnionych celów marketingowych Administratora. Dane przetwarzane będą także w celu
umożliwienia użytkownikom identyfikacji zgłoszeń oraz korzystania z fotowarsztatyAXA.pl.
4. Zmiana danych osobowych
Użytkownik w każdym czasie może wyrazić chęć zmiany lub usunięcia swoich danych
osobowych zawartych w ramach fotowarsztatyAXA.pl. Może to nastąpić drogą mailową i
pisemną poprzez wysłanie wiadomości do administratora serwisu fotowarsztatyAXA.pl.
5. Zabezpieczenie danych
Formularz zgłoszeniowy użytkownika oraz wszelkie dane zgłaszane w jakiejkolwiek formie przez
użytkownika Administratorowi lub umieszczane przez niego w ramach fotowarsztatyAXA.pl, a
także sam proces logowania do fotowarsztatyAXA.pl realizowany jest za pomocą bezpiecznych
protokołów, które wpływają na należyte zabezpieczenie transmisji danych do oraz z
fotowarsztatyAXA.pl.
Dane, które przechowujemy przechowywane i przetwarzane są przez fotowarsztatyAXA.pl z
zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz z użyciem wszelkich dostępnych
Administratorowi w danym momencie środków informatycznych, technicznych oraz
organizacyjnych, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby.
FotowarsztatyAXA.pl wprowadził także na użytek wewnętrzny odpowiednie regulacje,
ustanawiające najwyższe normy przewidziane dla ochrony danych osobowych.
6. Komunikacja z użytkownikami
Użytkownicy fotowarsztatyAXA.pl mają możliwość kontaktu mailowego z Administratorem
axapolska@thedigitals.pl. Dotyczy to także pytań dotyczących niniejszego dokumentu lub pytań
dotyczących zasad działania fotowarsztatyAXA.pl.
Użytkownicy poprzez dokonanie rejestracji na fotowarsztatyAXA.pl wyrażają zgodę, na
otrzymywanie niezapowiedzianych wiadomości dotyczących działalności fotowarsztatyAXA.pl, w
tym w szczególności dokonywanych przez Administratora publikacji elektronicznych,
wprowadzanych usług, produktów i rozwiązań.
Z upływem czasu Administrator nie wyklucza także wprowadzenia powiadomień w drodze
wiadomości e-mail lub powiadomień dokonywanych w inny sposób, w tym wprowadzenia
systemu bezpłatnych powiadomień w zakresie określonym przez użytkownika podczas rejestracji.
7. Umieszczanie reklam

Administrator zastrzega, że w celu wyświetlania reklam podczas przeglądania
fotowarsztatyAXA.pl może posługiwać się usługami firm zewnętrznych. Firmy te mogą w
zakresie dozwolonym przez prawo zbierać informacje dotyczące użytkownika czego ten powinien
być świadomy w trakcie posługiwania się swoją przeglądarką internetową oraz w trakcie
korzystania z fotowarsztatyAXA.pl.

8. Prawa własności intelektualnej
Zawartość fotowarsztatyAXA.pl jest własnością AXA Polska SA Logo i nazwa AXA Polska SA
prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami. Wszystkie
znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie
nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez
wcześniejszej pisemnej zgody AXA Polska SA Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do
fotowarsztatyAXA.pl, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.
9. Odnośniki do innych stron
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron
lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na
fotowarsztatyAXA.pl. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane
przez Administratora. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką
prywatności ich właściciela.
10. Ograniczenie odpowiedzialności
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub
korzystania z fotowarsztatyAXA.pl, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą
zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu,
korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub
innych plików. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich
nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.
11. Zmiany polityki prywatności
Administrator zastrzega, że niniejszy dokument może być w każdym czasie zmieniony, jednak
każdorazowo z jednoczesnym zawiadomieniem wszystkich zarejestrowanych użytkowników
drogą mailową o takiej zmianie. Zmiana niniejszego dokumentu następuje z chwilą zastąpienia
dotychczasowego tekstu jego nowym brzmieniem przez Administratora.
W przypadku gdyby zmieniona Polityka Prywatności będzie mniej korzystna dla Użytkowników,
zostaną oni poinformowani o tej okoliczności niezwłocznie.
12. Nazwa i adres firmy
Dane adresowe oraz firma Administratora znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz dostępne
są użytkownikom w każdym czasie.

