POWIAT NOWOMIEJSKI

Polityka prywatności
Informacje podstawowe
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starosta Nowomiejski – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście
Lubawskim, z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat-nowomiejski.pl
Pliki Cookies
Pliki Cookies, z których nasze strony internetowe korzystają to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika
lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu
z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone
treści z danej witryny internetowej.
Pliki Cookies, których używamy służą nam w celu:
monitoringu dostępności naszych stron internetowych,
utrzymanie sesji użytkownika np. zapamiętanie wyboru rozmiaru czcionki lub ustawień wysokiego kontrastu,
monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych w postaci ilości odwiedzin dla celów statystycznych.
Pliki Cookiem na naszych stronach wykorzystywane są również przez naszego dostawcę usług hostingowych w celu zbieranie
anonimowych, zbiorczych statystyk, które umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych stron internetowych.
Informujemy również, że niektóre odnośniki na naszych stronach internetowych prowadzą do stron podmiotów trzecich.
Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym
zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych
przez tych dostawców zewnętrznych.
Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Strony internetowe lub przez jakichkolwiek innych
zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że po
odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze strony internetowe mogą nie działać prawidłowo.
Logi systemowe
Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze Stron internetowych przez osoby je odwiedzające oraz ich adresy IP (nazwa
hosta) w oparciu o analizę logów systemowych. Informacje te wykorzystujemy do analizą ewentualnych naruszeń
bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP (nazwa hosta) jest wykorzystywany przez nas również w celach
statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograﬁcznych osób odwiedzających witrynę w szczególności: liczba
odwiedzin strony internetowej, rodzaj oraz wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny użytkownika, kraj z którego
następuje połączenie.
Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne
zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co
podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyﬁkację (określenie tożsamości) danego użytkownika Strony
internetowej za wyjątkiem adresu IP (nazwa hosta), który jedynie w sytuacjach prawnie dozwolonych w trakcie dochodzenia
roszczeń może zostać użyty do identyﬁkacji bezpośredniej osoby.
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego
użytkownika Strony internetowej na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów
państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Podanie tych danych następuje w sposób niezależny od osoby odwiedzającej nasze strony internetowe.
Automatyczne przetwarzanie danych osobowych
Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów przetwarzamy w sposób zautomatyzowany
(bez proﬁlowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby ﬁzycznej żadnych skutków prawnych lub w wpływać na
osobę.
Podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe (adres IP) osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, w celu dochodzenie roszczeń.
Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych osobowych ustaje w momencie ustania ww. interesu administratora (np. okres przedawnienia
roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu
– w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
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Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe (adres IP) jest przez nas udostępniany, jedynie podmiotom świadczące usługi hostingowe.
Prawa osoby
Każdej osobie, w przypadkach określonych przepisami przysługuje, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie.
Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze
jak i po pozytywnym zweryﬁkowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy osoba uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
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