
Polityka Prywatności – www.forumemployerbranding.pl  
1. Postanowienia ogólne 
1.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym 
danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący niniejszy blog. 
1.2. Prowadząc bloga autor dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w 
zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych i dotyczących Użytkowników. Przetwarzając dane 
osobowe Użytkowników autor bloga zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
2. Dane osobowe 
2.1Podczas korzystania z bloga, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, 
niezbędnych do świadczenia usług przez autora bloga podczas rejestracji na Forum Employer Brandingu (imię i 
nazwisko lub nazwa firmy, adres siedziby firmy, adres e-mail, nr NIP) 
2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych 
pkt.2.1. jest konieczne w celach rejestracji Użytkownika jako potencjalnego uczestnika corocznego Forum 
Employer Branidngu, organizowanego przez i/lub pod patronatem autora bloga. 
2.3 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe 
Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom 
trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie autora bloga czynności związane z zawartą z Nabywcą usług 
Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom 
realizującym dostawy zamówionych towarów.  
2.4 Autor bloga zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z 
ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich 
poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w 
przedmiotowej ustawie. 
3. Ciasteczka (cookies) 
3.1 Autor bloga stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi 
i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych 
statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z bloga.  
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