Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie

Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI – GOKIS SIEKIERCZYN
1.
1. Niniejsza Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej gokis.siekierczyn.pl. W
Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są
gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

2.
1. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Siekierczynie z siedzibą w Zarębie, ul. Osiedlowa 29, 59-800 Lubań. Kontakt tel.: 75 722 17 32 oraz email: gokis.zareba@siekierczyn.pl

3.
1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach
RODO skontaktować się można przy pomocy adresu e-mail: iod@bhpex.pl.
4.
1. Administratora w związku ze stroną WWW zbiera Państwa dane w związku z formularzem kontaktowym w postaci:
imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
2. Dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail są niezbędne w napisania odpowiedzi zwrotnej na zadane
pytania – w przypadku niepodania danych kontakt z Państwem będzie uniemożliwiony.
3. Dane w związku z formularzem przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażonej zgody.
Dane usuwane są w momencie realizacji zamierzonego celu bądź w momencie wycofania zgody – co może zostać
dokonane w każdym momencie
2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane
frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych
będzie art.6 ust. 1 lit. f RODO w związku z analizą ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach strony
WWW oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.
3. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z
tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w
Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z
Serwisu.
4. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii
mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku
z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania
celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych
związanych z ruchem na stronie.

5.
1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do
Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyﬁkacyjne,
adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
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6.
1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych, mają Państwo prawo:
2. żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
3. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania
sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
1. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są
nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam
sprawdzić prawidłowość tych danych);
2. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

7.
1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na
mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy
hostingu i serwera poczty .

8.
1. Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9.
1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii,
których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer,
smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu,
akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia
informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy
wizyt i dostosowania treści.
2. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi
użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyﬁkacji przez Administratora.
3. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii,
poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego
wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak
użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki
cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub
preferencjach opcji.
4. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia
danych o jego wizycie.
5. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i
podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie
wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.
Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w
serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich
udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]
Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej
bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.
Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyﬁkując go do
wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich
akceptacja przez przeglądarkę.
Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu
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Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.
Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz
serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

3/3

