Polityka prywatności
Witamy na stronie internetowej www.zzsynergia.pl (zwanej dalej: Serwisem) należącej do
Międzyzakładowego Związku Zawodowego Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
(zwana dalej: Synergia) z siedzibą w Poznaniu (60-201) ul. Górecka 1.
Polityka prywatności ma na celu ochronę danych osobowych, które zostały podane podczas
korzystania z Serwisu. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej polityki przed skorzystaniem
z naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych.
Informujemy, że szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych
odwiedzających nasz Serwis. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: synergia@zzsynergia.pl lub
pisemnie na adres związku: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem
przekazanych przez Państwo danych osobowych jest Synergia. Podanie danych jest
dobrowolne i przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich
przeniesienia.
Możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zebranych
w celu założenia konta i korzystania z Serwisu, co będzie równoznaczne z likwidacją konta.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego
wcześniej.
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe, otrzymywane od Państwa poprzez formularz
kontaktowy są wykorzystywane wyłącznie przez Synergia w celach kontaktowych i udzielenia
odpowiedzi.
Państwa dane osobowe chronimy zgodnie z postanowieniami rozporządzeniem RODO/GDPR
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo
telekomunikacyjne.
Nie ujawniamy danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu innym podmiotom za
wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, z których usług korzystamy do
utrzymywania funkcjonalności Serwisu - chyba że posiadamy Twoją zgodę lub będzie to
wynikało z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. na żądanie organów ścigania.
Jeżeli macie zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, zawsze
przysługuje Wam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies i adresy IP
Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne i w żaden sposób nie wpływają na działanie
Twojego urządzenia. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych i zawierają datę oraz godzinę
połączenia z Serwisem. Informacje te mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów
statystycznych (ilość odwiedzin) i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika
Serwisu.
Każda osoba ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu
używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe
posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do Twojego
urządzenia. Ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Państwa na dwa sposoby:




można zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na
ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu lub całkowitą
utratę możliwości korzystania z niego,
można w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję
każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na Twoje urządzenie.

