
Twórcy strony internetowej Cerkiew.info dołożyli wszelkich starań, aby opublikowane informacje 
były zgodne ze stanem faktycznym. Potencjalnie błędne informacje na stronie internetowej nie 
mogą być podstawą do roszczeń prawnych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do 
treści prezentowanych w serwisie, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Jakie dane o Użytkownikach gromadzi serwis Cerkiew.info

1. Dane gromadzone podczas rejestracji w Newsletterze. Abyś mógł skorzystać z 
Newslettera, będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twoje 
imię i nazwisko oraz adres email.

2. Dane gromadzone, gdy kontaktujesz się z nami. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą 
strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. 
imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

1. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom 
trzecim.

2. Dane zbierane podczas rejestracji w Newsletterze będą wykorzystane wyłącznie do 
umożliwienia otrzymywania przez Ciebie okresowych wiadomości e-mail z serwisu 
Cerkiew.info.

3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej 
stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do 
personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o 
każdym użytkowniku.

4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą 
wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

5. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane 
mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych.

Wykorzystanie ciasteczek - cookie

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej 
przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. 
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej 
polityki prywatności na tej stronie.
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