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Polityka bezpieczeństwa
Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu
Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Gminy Niwiska są zastrzeżone. Użytkownik ma
prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem
nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Gminy Niwiska. Żadna
część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana
elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody
Gminy Niwiska.
Polityka prywatności
Ochrona prywatności Użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej
publikujemy wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i
wykorzystywania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach
serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Informacje ogólne
1. Celem niniejszego serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na
realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności
i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że na postawie wyraźnego upoważnienia
otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Gmina Niwiska będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika tylko w celu w jakim je
otrzymała.
3. W celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu, używa się technologii cookies, o
czym szerzej poniżej.
3. Dodatkowo, serwis używa Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej Google Inc.
("Google"). Google Analytics używa plików cookies, plików tekstowych, które są zamieszczane
w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i umożliwiają analizę korzystania ze strony
internetowej. Generowane przez pliki cookies informacje dotyczące korzystania ze strony
internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam
gromadzone. Na podstawie tych danych tworzone są raporty aktywności na potrzeby
administratorów serwisu.
4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane
przepisami prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie
zestawia adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje.
5. Korzystając z serwisu zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Google danych
zgromadzonych w opisany wyżej sposób i w wymienionym celu.
Pliki Cookies
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.
Zasady działania cookies
Poprzez korzystanie z serwisu wyrażana jest zgoda na instalację Ciasteczek na urządzeniu
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końcowym osoby logującej się do serwisu („Użytkownik”) oraz wykorzystywanie Ciasteczek przez
Gminę.
Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza
się na wykorzystywanie przez serwis Ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w
odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.
Definicja i powody stosowania Ciasteczek
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym
(komputerze, tablecie lub smartphonie) podczas korzystania z różnych serwisów i otwierania stron w
Internecie w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania z serwisu. Ciasteczko
zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres przechowywania oraz
przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje
połączenie ze stroną internetową.
Ciasteczka nie są wykorzystywane przez serwis w taki sposób, który pozwala na identyfikację
tożsamości Użytkownika na podstawie informacji przechowywanych w Ciasteczkach. Są one
wykorzystywane w następujących celach:
utrzymania sesji (po zalogowaniu w serwisie),
poprawy komfortu użytkowania serwisu (szybciej, łatwiej, ciekawiej),
tworzenia statystyk oglądalności serwisu (anonimowych i zagregowanych), co przyczynia się
do poprawy jego funkcjonalności i zawartości.
Rodzaje ciasteczek wykorzystywanych w serwisie
Wg kryterium celowości serwis wykorzystuje następujące Ciasteczka.
niezbędne do funkcjonowania - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pozwalają
na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów, np. mogą zapamiętywać poprzednie
czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
poprawiające wydajność – gromadzą informację o sposobie korzystania z serwisu, np.
odwiedzane strony, czasu korzystania, napotkane problemów i zidentyfikowane błędy.
poprawiające funkcjonalność - zapisują ustawienia i wybory Użytkownika w celu lepszej
personalizacji prezentowanych treści i usługi. Pozwalają także na oglądanie filmów i używanie
narzędzi społecznościowych.
Wg kryterium okresu przechowywania serwis wykorzystuje następujące Ciasteczka.
sesyjne (tymczasowe) - są przechowywane w urządzeniu Użytkownika jedynie podczas
korzystania z serwisu, tj. do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
stałe - pozostają w urządzeniu Użytkownika przez okres zgodny ze zdefiniowanym czasem
życia lub do momentu, kiedy zostaną usunięte.
Wykorzystywanie Ciasteczek podmiotów trzecich
Korzystając z serwisu można otrzymywać Ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich
współpracujących z Gminą Niwiska, takich jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej informacji na
temat Ciasteczek podmiotów trzecich można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.
Usunięcie lub zmiana ustawienia dotyczących Ciasteczek
W każdej chwili Użytkownik może zmienić swoje ustawienia dotyczące Ciasteczek lub je usunąć,
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należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie zmiany mogą wpłynąć na funkcjonalność serwisu.
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie
Ciasteczek. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one blokowane (w całości
lub w części). Możliwe jest też zarządzanie Ciasteczkami na poziomie wybranych przez Użytkownika
witryn lub akceptowanych rodzajów plików. Szczegółowe informacje dostępne są także w samych
przeglądarkach internetowych (np. w opcji pomocy) oraz na stronach internetowych producentów
tego oprogramowania.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Więcej szczegółów dowiesz się na
po kliknięciu w ten link.
Odnośniki do innych stron
Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Gmina Niwiska nie ponosić odpowiedzialności za
zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne
strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w serwisie, wprowadzone zostaną
odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
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