Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 120.12.2018
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 25 maja 2018r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
§ 1. Informacje dotyczące Administratora Danych Osobowych
i Inspektora Ochrony Danych Osobowych
1.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach
Krajeńskich jest:
Burmistrz Strzelec Krajeńskich,
z siedzibą przy Alei Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
Numer telefonu: +48 95 7631130,
adres e-mail: urzad@strzelce.pl
2.Burmistrz Strzelec Krajeńskich wyznaczył Inspektora Ochrony Danych tj. osobę, z którą
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Urzędzie.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Jerzy Jakubik,
Adres: Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
Numer telefonu: +48 95 7636311,
Adres email: inspektor-odo@strzelce.pl
§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich
1.Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy szczegółowe
wynikające z realizowanych przez Administratora Danych Osobowych zadań oraz zawarte w
art.6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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), zwanym RODO
2.Cel przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są gdy:
1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub
większej liczbie określonych celów,
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane
dotycz a, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem
umowy,
3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze Danych Osobowych,

4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą
lub innej osoby fizycznej,
5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych
Osobowych,
6) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora Danych Osobowych lub przez stronę trzecią.
3. Sposób przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są
w systemach informatycznych i tradycyjnych (papierowych):
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane,
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez
okres nie dłuższy niż jest to niezbędne i określone w przepisach prawa,
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.
4. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
Administrator Danych Osobowych opracował i wdrożył dokumentację wraz z Polityką
Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji określającą zasady i procedury
zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych na każdym etapie ich
gromadzenia.
W celu ochrony danych i informacji zastosowano odpowiednie środki techniczne,
organizacyjne i informatyczne.
5. Udostępnianie, powierzanie do przetwarzania i przechowywanie danych osobowych:
1) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraje poza UE),
2) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym organom, uprawnionym na
podstawie przepisów prawa,
3) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym tylko na
podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem Danych Osobowych
i Podmiotem przetwarzającym, który wprowadzi odpowiednie środki organizacyjne
i techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych,
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do
którego były zbierane oraz zgodnie z przepisami prawa, instrukcją kancelaryjną i kategorią
archiwalną Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
§ 3. Prawa osób, których dane dotyczą.
1. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora Danych
Osobowych posiadają Państwo:
1) prawo dostępu do treści swoich danych:
mają Państwo prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem,
o wydanie informacji o tym, czy Państwa dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania
dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii;

2) prawo sprostowania:
mają Państwo prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem
o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzicie nieścisłości w zgromadzonych danych
osobowych;
3) prawo ograniczenia przetwarzania:
w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo żądać
ograniczenia przetwarzania danych. O ile to żądanie jest uzasadnione, dane będą
przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie
będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę
roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego;
4) prawo wniesienia sprzeciwu:
w przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możecie Państwo wnieść
sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania;
5) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym):
w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo żądać
niezwłocznego usunięcia danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki
jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane,
b) osoba cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,
c) osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego;
6) prawo do przenoszenia danych:
mają Państwo prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem
o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego Państwa danych osobowych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany i przeniesienia tych danych do innego administratora;
7) prawo do cofnięcia zgody:
mają Państwo prawo do wystąpienia w dowolnym momencie do Administratora Danych
Osobowych i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody);
8) prawo do wniesienia skargi:

jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy mają Państwo
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4. Polityka prywatności dla stron internetowych i aplikacji których właścicielem
jest Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
1. Informacje ogólne.
1) Operatorem
Serwisu
www.strzelce.pl,
www.bip.strzelce.pl
oraz
www.facebook.com/NaszeStrzelce jest Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich,
66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48,
2) wszelkie prawa do zawartości stron Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
są zastrzeżone. Użytkownikom powyższych stron zezwala się na kopiowanie oraz
wykorzystanie tekstów publikowanych w serwisie, z zaznaczeniem źródła ich
pochodzenia. Zezwolenie nie dotyczy elementów zastrzeżonych, w tym zastrzeżonych
elementów graficznych, zdjęć oraz tekstów publikowanych pierwotnie w innych
źródłach. Żadne elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez
zgody pracowników Urzędu,
3) strona internetowa Urzędu zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy
odpowiedzialności za treść i zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych
stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron Urzędu Miejskiego w
Strzelcach Krajeńskich,
4) serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
"ciasteczek"),
c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
Agnat Sp. z o.o.

2. Informacje w formularzach:
1) serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika,
2) serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
adres IP,)
3) dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Administratora
Danych Osobowych,
4) dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu informacyjnego.
3. Informacja o plikach cookies:
1) serwis korzysta z plików cookies,
2) pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
3) podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy,

4) pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości,
b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
5) w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
6) oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej,
7) ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
4. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu
w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania
serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych
usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
1) czas nadejścia zapytania,
2) czas wysłania odpowiedzi,
3) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
6) informacje o przeglądarce użytkownika,
7) Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Zebrane logi są przechowywane przez operatora serwera firmę Agnat sp. z.o.o. i służą
jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje
w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do
Administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą ADO lub
osób których te dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa, jeśli zachodzi
podejrzenie przestępstwa.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za
zgodą tej osoby lub ADO.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę.
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies użytkownik powinien zapoznać się
z tematami pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta.

