Polityka prywatności

Polityka prywatności
Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub
smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony
internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie
1.

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.strzyżowski.powiat.pl stosuje się tzw.
cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być
odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych
technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
serwisu internetowego www.strzyżowski.powiat.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu
internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

•

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu
internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

•

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

•

utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy
serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w
zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym

będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych
informacji.

4.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach
serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie
powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym
www.powiat.lublin.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

1. Administrator Danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Strzyżowski z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka
15, 38-100 Strzyzów.

2. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi serwisowe; podmioty, którym
na podstawie umów zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych; organy publiczne i podmioty, którym dane
osobowe mogą zostać ujawnione jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

3. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o
wymogu podania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane:

1) w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze Danych obowiązku prawnego
wynikającego z przepisów prawa (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c RODO) - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych będzie
skutkowało brakiem możliwości realizacji ww. celu);

2) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

w

ramach

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych wynikających z przepisów prawa (przetwarzanie

danych odbywa się na podstawie przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO) - podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji ww. celu);

3) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie Osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(dotyczy przypadków, kiedy przetwarzanie
Państwa danych odbywa się na podstawie umowy lub dla potrzeb realizacji działań przed zawarciem umowy zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wówczas podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, tj. wynikającym z zawartej
umowy lub warunkiem zawarcia umowy (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości
zrealizowania ww. celu);

4) w celu wykonania usług, na realizację których wyrażono zgodę – dotyczy przypadków, kiedy na realizację konkretnych
usług wyrazili Państwo zgodę (wówczas przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO)- podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich
podania nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji
dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także do
czasu przedawnienia roszczeń;

2) jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – dane osobowe będą
przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego
zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także
do czasu przedawnienia roszczeń.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO);

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz
art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym do profilowania.

7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Numer telefonu kontaktowego Inspektora Ochrony Danych: (48)17 2765000

