Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Polityka prywatności
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach
internetowych
należących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
Korzystając ze strony WWW, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki polityki prywatności. Zapewniamy, że
naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikowi ochrony prywatności odpowiadającej standardom
określonym w przepisach prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. Niniejsza Polityka określa zasady
przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.
1. Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer
lub inne urządzenie) podczas przeglądania niniejszego serwisu, pozwalające pozyskać informacje na temat tego w jaki
sposób Użytkownik korzysta z serwisu, tak aby dopasować serwis do potrzeb i preferencji konkretnego Użytkownika
oraz aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla
Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego.
Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w celu:
1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika.
2. Optymalizacji strony z uwagi na rodzaj urządzenia na którym strona jest wyświetlana (np. laptop, komputer PC,
smartphone, itp.).
3. Tworzenia statystyk mogących zrozumieć potrzeby Użytkownika.
4. Zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych.
W przypadku gdy Użytkownik po raz kolejny odwiedza serwis, przeglądarka internetowa przesyła zapisane cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika z powrotem do serwisu, dzięki temu serwer serwisu rozpoznaje konkretnego
Użytkownika i pamięta różne indywidualne elementy oraz jego preferencje.
Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi podczas
rejestracji konta użytkownika w serwisie WWW. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania
jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
2. Gromadzenie danych i ich wykorzystywanie.
Podczas korzystania z serwisu Biuletynu Informacji Publicznej zbierane mogą być również dane dotyczące wizyty,
m.in.:
1. Publiczny adres IP komputera użytkownika
2. Typ systemu operacyjnego użytkownika
3. Informacje o przeglądarce użytkownika
Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania
serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików danych mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w
administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących
osoby odwiedzające serwis.
3. Odnośniki do innych stron
Strona PCPR w Kaliszu zawiera również odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za
zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony,
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka dotyczy tylko strony PCPR w Kaliszu. Jeżeli
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Użytkownik uważa, że wykorzystanie plików cookie narusza Jego prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć
zarówno dla pojedynczej witryny, jak również dla wszystkich stron za pomocą ustawień danej przeglądarki
internetowej. Administrator strony informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies na Naszej
stronie przez Użytkownika, może wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.
4. Kontakt
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Telefon: 62 501 42 07
5. Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.pcpr.kalisz.pl, wprowadzone zostaną
odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1445).
Rozporządzenie 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
(RODO).
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