Gmina Subkowy

Polityka prywatności i pliki cookies
●

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych,
które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod
domeną www.subkowy.pl (zwanego dalej „Portalem”).
2. Administratorem danych osobowych [ADO] jest Wójt Gminy Subkowy 83-120 Subkowy, ul. Józefa Wybickiego 19a,
e-mail: urzad@subkowy.pl, tel.: +48 58 536 85 01 (zwany dalej „Administratorem”).
3. Inspektorem ochrony danych [IOD] e-mail: iod@subkowy, adres do korespondencji: Subkowy 83-120 Subkowy, ul.
Józefa Wybickiego 19a
4. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z
przepisami Rozporządzenia 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1,
ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich
ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
6. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron
internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem
z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych
Portalu.
7. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz
zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są
do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie
są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
8. Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć
dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
9. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać
urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także
aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek
danych osobowych Użytkowników.
10. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w
inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu
stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
a. w przeglądarce Internet Explorer,
b. w przeglądarce Mozilla Firefox,
c. w przeglądarce Chrome,
d. w przeglądarce Opera, albo
e. w przeglądarce Safari
z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet
uniemożliwić korzystanie z Portalu.
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11. Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o
stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki
prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
12. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Portalu podlegają ich
własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
13. Portal subkowy.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów
prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej subkowy.pl, użytkownik
akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
14. Użytkownik posiada uprawnienie do:
●
●
●
●
●

●
●

●

żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora
danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej
uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22
531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Pliki cookies
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony
internetowej przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przywoływanie informacji o tym, co
użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach
jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron, które
miały miejsce miesiące, a nawet lata temu.
Rodzaje plików cookies
Pliki cookie dzielą się na tymczasowe (sesyjne pliki cookie) i na bardziej stałe (czasowe pliki cookie).
Sesyjne pliki cookie zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji. Taka sesja
rozpoczyna się w momencie otworzenia strony internetowej i kończy jej zamknięciem. Pliki cookie są wtedy na stałe
usuwane.
Czasowe pliki cookie to takie, które pozostają w telefonie lub komputerze użytkownika przez określony czas. Są one
automatycznie aktywowane podczas odwiedzania danej strony internetowej.
W serwisie starostwa wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
Nazwa

Rodzaj

Opis
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__utma

Czasowy

Google Analytics: Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia
informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników.
Informacje te służą do przygotowywania raportów oraz pomagają nam
zoptymalizować stronę. Te pliki cookie gromadzą anonimowo takie informacje
jak liczba użytkowników odwiedzających stronę, strona, z której odwiedzający
przeszli na stronę, oraz odwiedzane przez nich zakładki.

_bit

Czasowy

baner[XX]

Sesyjny

Przechowuje informacje o banerach wyświetlanych w serwisie. Wymagane do
rotatora banera w nagłówku strony.

czcionka

Czasowy

Przechowuje wybraną wielkość czcionki.

PHPSESSID

Sesyjny

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o
zalogowaniu w serwisie.

dostepnosc

Czasowy

Przechowuje informację czy strona ma być wyświetlana w trybie wysokiego
kontrastu.

sonda*

Czasowy

Przechowuje informacje na temat wypełnionych sond.

komentarz*

Czasowy

Przechowuje informacje o wprowadzonych komentarzach

kwartosciowanie*

Czasowy

Przechowuje informacje o wartościowaniu tak/nie w komentarzach

ankieta*

Czasowy

Przechowuje informacje o wypełnionych ankietach

Zgoda użytkownika
Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym za zgodą użytkownika.
Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w
urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której użytkownik używa
do przeglądania naszego serwisu internetowego.
Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie
w naszym serwisie internetowym plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.
Usuwanie plików cookie
Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w niniejszym serwisie internetowym, może
je z łatwością usunąć z folderu plików cookie swojej przeglądarki. Można również dokonać takich ustawień
przeglądarki, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w komputerze
użytkownika.
Odnośniki do innych stron
Serwis Urzędu Gminy Subkowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na
inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu
internetowego i BIP-u Urządu Gminy w Subkowach.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do
powyższego zapisu.
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