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Ta strona wykorzystuje do swojego dziaNania pliki cookies. Mozes z je zablokowa6 w
ustawieniach przeglqdarki. Blokada mole spowodowac niepoprawne dziatanie strony
lub brak dostgpu do niekt6rych jej funkcji. Korzystajqc ze strony wyrazas z zgodq na
uzywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglqdarki.

Wstgp:

e-Kalejdoskop.pl zwany w dalszej czqsci dokumentu Porlalem jest senruisem
internetowym prowadzonym ptzez|--odzki Dom Kultury, g0-1 13 L6d2, Nlp 724-10-
000-92.
Poni2szy dokument stanowi formg porozumienia pomig dzy t-odzkim Domem Kultury
a osobami korzystajqcymi z portalu.
Portaljest bezplatny i skierowany do os6b zainteresowanych kulturq Lodzi i

wojewodztwa lodzkiego.
lnformacje publikowane w serwisie pocho dzqzwiarygodnych, publicznie dostqpnych
2rodel i wg najlepszej wiedzy redakcji, mogq by6 uznan e za rzetelne. przedstawione
w serurisie opinie, poglqdy i komentarze stanowiqwyraz osobistej wiedzy i poglqd6w
ich autor6w.

Prawa autorskie:

Wszystkie prawa zastrze2one. Prawa do uzywania, kopiowania i rozpowszechniania
wszystkich danych dostgpnych w senrvisie podlegajqw szczeg6lno6ci przepisom
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2017 r., poz.880 z po2n. zmian.). wlascicielami praw sq autorzy tekst6w
opublikowanych na Portalu orazLodzki Dom Kultury.
wykorzystywanie danych (tekst6w, zdjq6, znak6w graficznych, plikow wideo) z
senryisu wymaga kaldorazowo pisemnej zgody wydawcy.

Komentarze:

Portal umozliwia jego uzytkownikom komentowanie poszczeg6lnych tresci zawartych
w senrvisie' Redakcja prosiwszystkich korzystajqcych o szacunek dla innych
uzytkownik6w Internetu, zachowanie kultury zachowania i wypowiedzi, nie lamanie
prawa oraztrzymanie sig zasad netykiety.
Umieszczanie komentarzy pod artykuNami publikowanymi na portalu jest mozliwe
tylko za pomocq konta zaNohonego na portalu Facebook - zasady prietwar zania
danych sq zgodne z politykq prywatnosci Facebooka.
Osoby reprezentujqce redakcjg majq prawo do usunigcia z tresci komentarzy
elementow reklamowy ch, obra2liwych, nawolujqcych do p rzem ocy i lam iqcych
polskie prawo,



Ochrona prywatno6ci:

N-odzki Dom Kultury w pelni respektuje prawo do prywatnosci i ochrony danych
osobowych uzytkownikow Portalu. Korzystanie z Portalu nie wym aga przedstawiania
ptzez uzytkownika jakichkolwiek danych, ktore pozwalatyby na jego identyfikacjg.
Jedynym wyjqtkiem mogq byc ankiety, konkursy oraznewsletter, do ktorych
przystqpienie jest dobrowolne i nie wptywa w zaden spos6b na zasady korzystania zPortalu' Uzytkownicy korzyst aJqcy z ankiet, konkurs6w i newslette ra zgadzajq sig naprzelwarzanie swoich danych kontaktowych na potrzeby ankiety/konkursu/wysylki
newslettera.
Dane uzyskane na tej drodze maiq dra todzkiego Domu Kurtury charakter
informacyjny, a ich wyniki sq wykorzystywane wylqcznie do wewngtrznych potrzeb
instytucji zgodnie z Rozporzqdzeniem parramentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyc znych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego pzeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy g5t46WE(og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych).
Portal zastrzega sobie prawo do umieszczaniaw treSci newslettera odpowiednio
oznaczonych reklam i ofert partnerski ch oraz promowania swoich uslug.
strona e-Kalejdoskop.pl moZe zawieral,odnosniki do innych stron \MM//, kt6re sqprowadzone przez niezale2nejednostki. Uzytkownicy powinn i zdawacsobie sprawe
z faktu, 2e Lodzki Dom Kultury nie odpowiada za scistos 6, zawartos6 lub dostqpnos6
informacji, do kt6rych odnosniki prowadzq pzezstrong portaru.
Redakcja Portaru zastrzega, ze dane (np. rp, dane z Facebooka) uzytkownika
podejrzanego o popelnienie przestgpstwa mogq zostac udostqpnione odpowiednim
organom pafistwowym wylqcznie, gdy przedstawiq one odpowiedni nakaz sqdu
polskiego lub organ6w scigania, zgodny z obowiqzuiqcym w porsce prawem.
Podczas wizyty na stronie Portalu dane dotyczqce wizyty uzytkownika (np. adres lp,
nazwa domeny, typ przeglqdarki, typ systemu operacyjnego itp.) zbierane sE
automatycznie przez Google Analytics. Dane zbierane automatycznie mogq byc
uzyre do analizy zachowafi uzytkownik6w na stronie portalu, zbierania danych
demograficznych o uzytkownikach, lub do personaliz acji zawarlosci strony portalu.
Danych zbieranych automatycznie nie da siq zmieni6 tub usunq6.
Szczegotowe zasady zbierania i przetwarzania informacji o Uzytkownikach,
obowiqzujEce w serwisie e-Kalejdoskop.pl, okre6la politvka pivwatnosci.
Ka2dy uzytkown ik, korzystai qc z p ortal u, zaswia acz{ ze zapoznar siq z
Regulaminem senarisu e-Kalejdoskop.pl i zobowiqzuje siq do jego przestrzegania.


