
 

 

Polityka Prywatności 

 
 

§ 1. 
 
Podstawą prawną niniejszej Polityki Prywatności jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm. Tekst ustawy jest dostępny pod adresem: 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 

 
§ 2. 

 

Każdego Użytkownika portalu metropoliagdansk.pl (dalej: portal) a także powiązanych tematycznie i 

wchodzących w jego skład portali tematycznych, serwisów i gier społecznościowych (dalej: inne powiązane 

platformy) obowiązuje treść niniejszej Polityki Prywatności.  

 
§ 3. 

 
1. W przypadku udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych, ich Administratorem jest: 

Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny; ul. Długi Targ 39/40; 80-830 Gdańsk; REGON: 221654880; 

KRS: 0000398498; NIP: 583-315-17-48 (dalej: GOM). 

2. GOM dba o prawo do prywatności Użytkowników portalu, a także innych powiązanych platform. 

3. GOM nie udostępnia osobom trzecim uzyskanych w związku z korzystaniem z portalu i innych powiązanych 

platform danych personalnych oraz adresowych.  

 
§ 4. 

 
1. Danymi pozyskiwanymi od użytkowników i gromadzonymi przez GOM mogą być: imiona, nazwiska, adresy 

poczty elektronicznej, adresy korespondencyjne, nazwy i dane instytucji (NIP, REGON), numery telefonów 

komórkowych i stacjonarnych. 

2. Dane są zbierane i przetwarzane wyłączenie w celach:  

- dystrybucji newsletterów i ofert; 

- pozyskiwania zgłoszeń do wydarzeń organizowanych przez GOM (konferencji, szkoleń, seminariów, 

warsztatów); 

- gromadzenia zgłoszeń dotyczących pozyskania patronatu GOM; 

- statystycznych 

- umożliwienia korzystania przez użytkowników z portalu metropoliagdansk.pl, a także innych powiązanych 

platform.   

 
§ 5. 

 
1. Strona metropoliagdansk.pl i inne powiązane platformy korzystają z plików cookies.  

2. Cookies to pliki tekstowo-numeryczne, które umożliwiają stronom internetowym rozpoznawanie treści 

preferowanych przez użytkownika. Dzięki nim prezentowane informacje odpowiadają indywidualnym 

preferencjom użytkownika. Umożliwiają odtwarzanie większości filmów i przechowywanie niezbędnych treści.  

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883


 

 

 
 

 
 

§ 6. 
 

1. Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z portalu lub innych 

powiązanych platform i udostępniać informacje o sobie.  

2. Każdy użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia 

swoich danych osobowych lub nie korzystania z portalu lub innych powiązanych platform. 

 
§ 7. 

 
GOM zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.  

 

 

 

 


