Polityka prywatności

Polityka Prywatno?ci serwisu Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej

Gromadzenie danych
Wszelkie dane pochodz?ce od u?ytkowników niniejszego serwisu internetowego gromadzone
s? na dwa sposoby:
informacje podawane dobrowolnie przez u?ytkownika – o podanie danych osobowych
prosimy u?ytkowników korzystaj?cych z newslettera,
informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – w?ród nich mog? by?:
informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisuj?
takie dane, jak ??danie strony wysy?ane przez u?ytkownika, dat? i godzin?
??dania oraz wys?ania odpowiedzi, dane urz?dzenia (np. model sprz?tu), typ
przegl?darki, j?zyk przegl?darki, typ systemu operacyjnego,
informacje pobierane przez narz?dzie Google Analytics w procesie
monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej,
adres IP – ka?dy komputer pod??czony do Internetu ma przypisany
niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie mo?na np.
zidentyfikowa? kraj, z którego dany u?ytkownik ??czy si? z sieci?,
pliki tekstowe (ang. "cookies") wysy?ane do komputera u?ytkownika podczas
odwiedzania strony internetowej.
Administratorem danych osobowych jest Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca z siedzib? przy
ul. Strzegomskiej 2-4, we Wroc?awiu (kod pocztowy: 53-611).

Mechanizm cookies
Przegl?darka internetowa mo?e przechowywa? pliki cookies na dysku komputera. W
plikach cookies znajduj? si? informacje niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania
serwisu.
Zawarto?? plików cookies nie pozwala na identyfikacj? u?ytkownika.
Za pomoc? plików cookies nie s? przetwarzane lub przechowywane dane osobowe
u?ytkowników serwisu.
Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca przechowuje pliki cookies na komputerach
u?ytkowników w celu:
w?a?ciwego dopasowania serwisu do potrzeb u?ytkowników,
zapami?tania preferencji i indywidualnych ustawie? u?ytkownika,
tworzenia statystyk ogl?dalno?ci serwisu.
U?ytkownik posiada mo?liwo?? takiego skonfigurowania przegl?darki internetowej, aby
ca?kowicie lub cz??ciowo wy??czy? przechowywanie plików cookies na dysku
twardym komputera. Efektem zmiany mo?e by? utrata mo?liwo?ci korzystania z
niektórych funkcjonalno?ci serwisu.
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Wykorzystywanie danych
Dane zbierane w ramach naszyego serwisu s?u?? do zapewnienia okre?lonych us?ug
naszym u?ytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a tak?e do
ochrony serwisu.
Dost?p do danych posiada tak?e firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów
statystycznych funkcjonalno?ci Google Analytics) oraz serwisy spo?eczno?ciowe takie
jak: Facebook i Twitter (poprzez obecno?? na stronach wtyczek umo?liwiaj?cych
dzielenie si? tre?ci?).
W ramach serwisu mog? znajdowa? si? przyciski, narz?dzia lub tre?ci kieruj?ce do
us?ug innych firm, m.in.: wtyczki portali spo?eczno?ciowych (Facebook, Twitter czy
Google+), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji mo?e
powodowa? przesy?anie informacji o u?ytkownikach do ww. zewn?trznych podmiotów.
Na podstawie informacji uzyskanych w ramach serwisu, Dolno?l?ska Instytucja
Po?rednicz?ca mo?e sporz?dza? zbiorcze zestawienia statystyczne, które mog? by?
udost?pniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawieraj? jednak ?adnych danych
pozwalaj?cych na identyfikacj? pojedynczych u?ytkowników.
Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca zapewnia u?ytkownikom realizacj? uprawnie?
wynikaj?cych z przepisów rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (RODO), w szczególno?ci do ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem. Osobie,
która wyra?a zgod? na przetwarzanie danych osobowych przys?uguje do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych)

Bezpiecze?stwo
Dok?adamy wszelkich stara?, aby chroni? serwis przed nieuprawnionym dost?pem
osób trzecich. W tym celu stosowane s? m.in. firewall, urz?dzenia zabezpieczaj?ce
serwery, urz?dzenia szyfruj?ce oraz fizyczne ?rodki bezpiecze?stwa.
serwis jednak zawiera odno?niki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby
po przej?ciu na inne witryny, zapozna? si? z obowi?zuj?c? tam polityk? prywatno?ci.
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