Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI po 25 maja 2018 roku:
Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach,
obowiązujące w serwisach internetowych, których wydawcą jest Łódzki Dom Kultury z siedzibą pod
adresem ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź, tj. www.ldk.lodz.pl, www.regionkultury.pl,
www.e-kalejdoskop.pl
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Łódzki Dom Kultury w Łodzi z siedzibą pod
adresem ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź.
2. Możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Panią Sylwią
Tokarską, tel. 797-326-200, adres email: s.tokarska@ldk.lodz.pl
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia, a w przypadku gromadzenia plików „cookies” do celów statystycznych i
usprawniających funkcjonowanie portalu na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie
zgody, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora,
do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
6. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem
przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Twoje dane będą w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
podlegały profilowaniu.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. Serwisy ŁDK ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do
niezbędnego minimum wymaganego dla zapewnienia funkcjonowania portali na najwyższym
poziomie.
2. W niektórych miejscach w serwisach internetowych ŁDK możesz zostać poproszony o wyrażenie
zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych np. w celu zapisania się do newslettera,
umożliwienia bezpłatnego opublikowania wiadomości na portalu regionkultury.pl, w celu
utworzenia konta na forum na portalu www.regionkultury.pl, dołączenia do bazy kultury lub
zapisania się na szkolenie. Wyrażenie zgody na umożliwienie skorzystania z tych funkcjonalności
jest dobrowolne. W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z tych funkcjonalności
korzystając z informacji zawartych w odpowiednim regulaminie.
3. Dane Użytkowników nie będą udostępniane w żaden inny sposób niż wynika to z celu serwisu
oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy
prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie

uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych
dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
4. Gdy przeglądasz nasze strony internetowe gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie
poruszania się po nich. W tym celu stosujemy pliki „cookies”. Są to małe pliki danych umieszczane
na Twoim komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę w związku z korzystaniem z
serwisów internetowych.
5. Stosowane pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie
jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
6. Pliki „cookies” wykorzystyjemy w celu przeprowadzania analiz statystycznych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają z naszych portali, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem
narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA.
Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#intro
7. Jeśli nie chcesz aby Twoje dane były wykorzystywane w Google Analytics możesz temu zapobiec
stosując dodatek blokujący do przeglądarki stworzony przez Google, dostępny do pobrania na
stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl
8. Możesz także zapobiec instalowaniu plików „cookies” na Twoim komputerze, zmieniając
ustawienia przeglądarki internetowej lub usunąć już istniejące pliki „cookies”. Sposób wyłączenia
obsługi plików „cookies” w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:
 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
 Internet Explorer / EDGE: https://support.microsoft.com/pl-pl/gp/cookies/pl
9. Korzystanie z serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapis i
wykorzystywanie plików „cookies”.
10. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych wydawanych przez Łódzki Dom
Kultury akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności i Regulaminach poszczególnych
serwisów.

Jak wyłączyć pliki cookies? Instrukcja poniżej
Drogi użytkowniku Internetu i naszego serwisu.
Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej
przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera
lub telefonu, na którym łączysz się z siecią, tzw. pliki cookies.
Zazwyczaj pliki cookies są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne
ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.
Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co
konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.
Informacje zbierane przy użyciu plików cookies mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w
celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej
reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w
każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej
przeglądarki.
W przeglądarce Mozilla Firefox:
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia
pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer:
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny”
zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
W przeglądarce Google Chrome:
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz
„Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania...”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies,
znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji
prywatności przeglądarki.
W przeglądarce Opera:
Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej
„Wyczyść historię przeglądania...”.
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk „Zarządzaj
ciasteczkami...” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
W przeglądarce Apple Safari:
W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne
opcje dotyczące plików cookies.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych:
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania
się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia
mobilnego.

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk
stosowanych na tej stronie czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie
uwag pod adres: kalejdoskop@ldk.lodz.pl. W przypadku chęci wypisania się z listy newslettera
należy wysłać e-mail pod adres: kalejdoskop@ldk.lodz.pl, w treści wpisując informację o rezygnacji
z subskrypcji.

