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Log wersji & zmiany z poprzednich wersji
Zmiany z ostatnich trzech wersji są wylistowane na górze każdego dokumentu. Zmiany w środku
dokumentu są oznaczone czarną kreską obok każdej zmiany.

Wersja B – 31 październik 2018
Dodano Grzegorz Garbacz jako nowy członek ekipy, który ma bezpośredni dostęp do
danych graczy

Strona 4

Wersja A – 6 czerwca 2018
Pierwsza wersja SPO
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Cel dokumentu
Celem tego dokumentu jest dostarczenie informacji odnośnie używania danych personalnych
i zgodności z unijnymi zasadami ‘’General Data Protection Regulation” (GDPR) lub ‘’Regulacji
o Ochronie Danych Osobowych” (RODO) w kontekście Los Santos Roleplay.
Ten dokument jest prezentowany użytkownikom LS-RP.net jako suplement do Polityki
Prywatności (dostępnej na naszej stronie) oraz Regulaminu Los Santos Roleplay (który również
dostępny jest na naszej stronie). Informacje zawarte w tym dokumencie zostały spisane
w celach informacyjnych.

Zbieranie danych
Zbieranie danych użytkowników Los Santos Roleplay odbywa się głównie przez formularz
rejestracyjny wypełniany podczas zakładania konta, a także poprzez edycję profilu użytkownika
na naszym forum. Dane, które zbieramy to:
•
•
•
•

adres e-mail (wymagane) *,
data urodzenia (opcjonalne),
płeć (opcjonalne),
miejscowość zamieszkania (opcjonalne).

* Adresy e-mail ‘’@ls-rp.net” nie są uważane jako dane osobowe, ponieważ użytkownicy tych adresów pełnią
publiczną rolę w naszej społeczności i zgadzają się na bycie identyfikowanymi tymi adresami.

Zbierane przez nas dane, które nie są danymi identyfikującymi użytkowników i nie są
wymagane:
•
•
•
•

strona WWW,
nickname w komunikatorze Skype,
nickname w komunikatorze Discord,
nickname na platformie Steam.
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Przechowywanie danych
Dane naszych użytkowników są przechowywane w pięciu różnych miejscach:
•
•
•
•
•

nasza baza danych MySQL, operowana na serwerze dedykowanym wynajmowanym
przez Los Santos Roleplay od firmy OVH,
pliki backupów bazy danych MySQL, przechowywane na serwerze dedykowanym
wynajmnowanym przez Los Santos Roleplay od firmy OVH,
pliki tekstowe zawierające logi z serwera, przechowywane na serwerze dedykowanym
wynajmowanym przez Los Santos Roleplay od firmy OVH,
korespondencja prowadzona z użytkownikami poprzez konta e-mail ‘’@ls-rp.net”,
korespondencja prowadzona z użytkownikami poprzez komunikatory internetowe typu
Skype oraz Discord.

Dostęp do danych wewnątrz Los Santos Roleplay
Bezpośredni dostęp zarówno do bazy danych, jak i plików serwera dedykowanego jest dostępny
dla niżej wymienionych osób:
•
•
•
•
•
•

Adam Hakuba (Administrator),
Grzegorz Garbacz (Programista),
Jarosław Dawidowicz (Administrator),
Krzysztof Danek (Programista),
Mateusz Sobiecki (Administrator),
Szymon Puzdrowski (Administrator).

Pośredni dostęp do wyżej wymienionych danych posiada każdy członek ekipy na poziomie:
•
•
•
•
•

Główny Administrator,
Moderator Serwera,
Gamemaster,
Supporter,
Moderator Forum.
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Członkowie ekipy (niewylistowani na liście osób z bezpośrednim dostępem) posiadają dostęp do
danych użytkowników poprzez:
•
•
•

funkcje wbudowane w silnik forum IP.Board 3.x.x stworzony przez firmę Invision Power
Board,
funkcje niestandardowe dodane do silnika forum IP.Board przez naszych programistów,
panel administratora na platformie Django.

Cel zbierania i czas przechowywania danych
Adres e-mail oraz adres(y) IP naszych członków (dwa typy danych wymagane do używania
naszego serwisu) służą przede wszystkim do celów logowania się w serwisie, oraz do
identyfikacji indywidualnych kont użytkowników.
Dane niewymagane do operowania w serwisie takie jak wiek, miejscowość czy loginy na
platformach komunikatorów Skype, Discord oraz platformy Steam, nie są przez nas używane.
Pełnią one jedynie role społecznościową umożliwiając użytkownikom komunikację między sobą
poza serwisem Los Santos Roleplay. Dane te, udostępniane dobrowolnie są dostępne publicznie
na profilach użytkowników i każdy użytkownik ma możliwość niedzielenia się tymi danymi.
Adres e-mail oraz adres(y) IP naszych użytkowników są przechowywane przez nas dożywotnio,
aby zapewnić sprawiedliwe i uczciwe warunki korzystania z serwisu dla każdego gracza. Ten
wymóg jest dyktowany potrzebą banicji złośliwych aktorów.
Pozostałe dane mogą zostać usunięte przez użytkownika własnoręcznie w ustawieniach profilu
forum i LS-RP.net nie przechowuje tych danych w żadnym innym miejscu, poza kopiami
zapasowymi bazy danych, które nie są publicznie dostępne.

Dostęp do moich danych
Każdy użytkownik posiada możliwość zobaczenia i zmiany danych przechowywanych przez Los
Santos Roleplay poprzez standardowe ustawienia konta forumowego w silniku IP.Board.
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Dzielenie się twoimi danymi przez Los Santos Roleplay
Nasza organizacja nie dzieli się Twoimi danymi z żadną inną organizacją, firmą, reklamodawcą,
serwerem bądź jakąkolwiek inną organizacją.
Wyjątek do tej zasady stanowi dzielenie się danymi z organami prawnymi; z sądami,
prokuraturą oraz policją.
Bezpieczeństwo naszych użytkowników, jak i członków ekipy stawiamy sobie za priorytet
i jesteśmy gotowi przekazać wszelkie dane naszych użytkowników w celach ochrony osób, które
doświadczyły gróźb prześladowania (w internecie lub świecie realnym), uszczerbku na zdrowiu
lub gróźb pozbawienia życia.

Data Protection Officer (DPO)
Na potrzeby nowej ustawy Unijnej nazwanej ‘’General Data Protection Regulation” (GDPR) lub
‘’Regulacje o Ochronie Danych Osobowych” (RODO) po polsku, każda organizacja zbierające
dane o obywatelach krajów Unii Europejskiej powinna wybrać ‘’Data Protection Officer” (DPO)
lub oficera ochrony danych osobowych.
DPO musi być włączony w i terminowo powiadamiany o wszystkich decyzjach podejmowanych
przez Los Santos Roleplay, które wpłyną na przetrwarzanie danych użytkowników.
Data Protection Officer serwisu Los Santos Roleplay jest: Szymon Puzdrowski.
Wszelkie pytania na temat zgodności serwisu Los Santos Roleplay z GDPR (RODO) należy
kierować drogą e-mailową na adres gdpr@ls-rp.net.
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Zgłaszanie błędów w systemach Los Santos Roleplay
Wszelkie potencjalne luki bądź błędy w systemach Los Santos Roleplay mogą być zgłaszane do
nas w bezpieczny sposób drogą email.
Każde zgłoszenie powinno być zaszyfrowane metodą Publicznego Klucza Kryptograficznego.
Poniżej załączamy nasz klucz RSA 2048 bit. Wszystkie potencjalne materiały powinny być
zaszyfrowane i wysłane na adres e-mail: admin@ls-rp.net.
Klucz RSA 2048:
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----mQENBFsYgcMBCACw9kS6aOa9Z5axop0ErW+Et3IzdhrP4qC7JFVdLJY0XNMY/RJ2
KGipaP7lDmOixHC1dGh7KhIoQWK1oOSXhiPx7g5GZinipajrQJFVh0jSF2pcDf/e
7B67Xf4cAFxhmwYUxQjQ7uh46pZr1bLmT6ic17C92WI2Lr/vRJCmXC9LZt3p9OM3
e8/h6oLrc8g+atjbecC/bZJ4rkugGTaddQ1JyyEkhFVMuUIG5HsKmKYLIULxV22l
qENTzdrNvqdwpqgK6ehZBF27am6M3FkMsXj07nRHKHPjtZEEI+6wPXiF9xM5+AmS
1KCfkNQdqFYlRzlihrrG1lJRKQ64QW+sFvKzABEBAAG0JFN6eW1vbiBQdXpkcm93
c2tpIDxzenltb25AbHMtcnAubmV0PokBTgQTAQgAOBYhBIn5znU6RoRI6L3HJgpg
pc/IdXE/BQJbGIHDAhsDBQsJCAcCBhUKCQgLAgQWAgMBAh4BAheAAAoJEApgpc/I
dXE/rFcH/2xc4zBNm1iQXm6t6EJO+WZZISJ1KaPlXenqKgcV6vfe+J9GEtIRQBta
7erae4/sGPRAAfCNueqw0nXXf/CMvLf/aE2nr7kg2lN3X4thyOhGqxm5Qm30/LlB
/Y5hf4fK5bamHsJB20syIDs43moeMJsWK8/6yL+tfJj9yJZEXn80fXbuDkp0ZUQJ
T1jFJba4DaKEbsPckZlbtFNrGAHw7mCkwxp+wtcx0/gRUU3hmQeITl9J2USe5txx
gx/Hlfs4eUMXjv09WfjNbWshRoP7CfOiuI6MGumZffSwgwej1Y5wP20M0OTxRfaX
+UkndsnunVwARRGEljWo0lERPzQ/s3G5AQ0EWxiBwwEIALo/dhFk9gDFmL+6QwBY
mZRVMqQnG9aXeLeUlJymghH1m1xcDcCFmtafoP/kJnouvZpE21qEX/1xcG29/TkD
2iFSEBqwO2IHGWCxVY0AQ+r7Jf28fWkSGG3YY1mLBdUwVpd7pt51A1qcC/G+R3L8
ptOwWZBsErBBn5evRiIzmxPh1v1xjQPCDZLYM+lrQXhEoRFo6Qw77xs7By4okBao
VUPPqT28fWyGDJ5GgIEQx4ccYXgPC1y8hj/l/YEkbpZO4lopI5c2NpOopr5Q+aqZ
kERqy7hnHppoQOUSjlg/l20+0VQfwPx8XUXDHL55cKpdupL6o9VF5wcFrWFBwFIQ
pBcAEQEAAYkBNgQYAQgAIBYhBIn5znU6RoRI6L3HJgpgpc/IdXE/BQJbGIHDAhsM
AAoJEApgpc/IdXE/XZQH/RJbvKGdP3ciZf2l9TELKPa8Nh2xdtXx0aGd0WAcAvpb
K0oXwXKn59r9dWlxsi0h1jxDaHSB7rU34OEGpNfByfDCEeW22LUQaFhP8MTn8/Cg
A1AjXvOyvCEERH/X1LZ2+JMatAMK12toeFySBDCVVfyI2Qo+amyLlG1IhvMZ5KKC
/r0gIHmSKCbBRpfGDleK/+88ztcMYDh0VEAFWP3flf9/wCEfOpMRxtGx8fsDG1ET
u3Mj0juPjDGlJ5Tzi1TQ1fXy60WbVhuj/thzzvrCaECT1xKE+KSZpaGc8zVCk+os
oD2HCEhCHCUrz/AAG+hlkVcasZTxAvcTMh6dOiUjgE4=
=hh33
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

www.ls-rp.net

/lossantosroleplay

/lossantosroleplaypl

