
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na postawie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z polityką prywatności oraz 

wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Strzyżów. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES 

W SERWISIE INTERNETOWYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY 

STRZYŻÓW 

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku 

z korzystaniem z serwisu internetowego www.cuw-strzyzow.pl, zwanego dalej w skrócie 

„serwisem”. 

W niniejszym dokumencie opisano w sposób szczegółowy co dzieje się z danymi osobowymi 

osób odwiedzających i przeglądających strony internetowe wyżej wymienionego serwisu. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów 

w związku z obsługą serwisu i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Informujemy, że w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki 

umożliwiające przekierowanie Państwa do innych stron internetowych. Należy zaznaczyć, że 

każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce 

prywatności, dlatego też ze względów bezpieczeństwa zalecane jest, aby przed skorzystaniem 

z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy zapoznali się Państwo 

z obowiązującą polityką prywatności, a także dokumentem dotyczącym wykorzystywania 

plików Cookies lub skontaktowali się z administratorem w celu uzyskania informacji w tym 

zakresie. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem serwisu jest Centrum 

Usług Wspólnych Gminy Strzyżów, z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 15. 

Dane kontaktowe Administratora 

Kontakt z Administratorem można nawiązać drogą elektroniczną poprzez adres e-mail 

cuwstrzyzow@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

 

http://www.cuw-strzyzow.pl/
mailto:cuwstrzyzow@wp.pl


Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować 

się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail adwokat.teczar@gmail.com. Z Inspektorem 

Danych Osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

Cele, zasady, podstawy prawne i okres przechowywania związane z przetwarzaniem 

danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu otwarcia i przeglądania serwisu 

w postaci strony internetowej,  a także dla ochrony serwisu pod kątem zabezpieczeń, aby 

mogli Państwo kontaktować się poprzez funkcję zapytania e-mail. 

Serwis można odwiedzać w celach czysto informacyjnych, bez udzielania dodatkowych 

informacji o osobie odwiedzającej. W takiej sytuacji po odwiedzeniu serwisu zostają jedynie 

zapisane techniczne dane dostępowe przekazane automatycznie przez Państwa przeglądarkę, 

do których należą: nazwisko dostawcy usług internetowych, data i godzina odwiedzin, a także 

dane rozpoznawcze użytej przeglądarki/systemu operacyjnego. W zakresie korzystania przez 

Państwa z serwisu przechowywane są zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane 

zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i mogą dotyczyć publicznego adresu IP 

urządzenia końcowego, z którego zostało wysłane zapytanie, czasu nadejścia zapytania, 

pierwszego wiersza żądania http, kodu odpowiedzi http, liczby wysłanych przez serwer 

danych, informacji o Państwa przeglądarce, informacji o błędach jakie wystąpiły przy 

realizacji transakcji http. Powyżej uzyskane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami 

odwiedzającymi strony serwisu. Zapis danych dostępowych odbywa się w tzw. plikach 

dzienników serwerowych i jest wymagany ze względów technicznych do zapewnienia 

właściwego funkcjonowania serwisu oraz jego bezpieczeństwa. Dodatkowo serwis w sposób 

automatyczny zbiera tylko informacje zawarte w plikach Cookies, które są wykorzystywane 

do jego zoptymalizowania i dostosowania do Państwa preferencji. Dane dostępowe zebrane 

w ramach używania serwisu przechowywane są tylko przez okres, w którym są one 

wymagane do osiągnięcia powyższych celów. Informacje, które przekazuje serwerowi 

komputer użytkownika, przy każdym połączeniu są przechowywane przez czas nieokreślony 

jako materiał pomocniczy niezbędny do administrowania serwisem. Informacje te nie są 

ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Korzystanie z dogodności serwisu w postaci funkcji zapytania e-mail związane jest 

z przekazaniem przez Państwa danych takich jak imię i nazwisko, adres poczty 

elektronicznej, a także temat i treść wiadomości. Podanie wyżej wymienionych danych jest 

dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z serwisu w zakresie 

funkcjonalności, która tego wymaga. Należy zaznaczyć, że Państwo sami decydują o tym czy 

i jakie dane udostępniają. Dane osobowe i informacje zebrane za pośrednictwem funkcji 

zapytania e-mail są zapisywane w celu i na okres rozpatrywania zapytania oraz w celu 

przygotowania odpowiedzi, a przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  Dostęp do 

przetwarzania Państwa danych osobowych, pozyskanych tym sposobem, ma ograniczona 
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liczba pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów, którzy posiadają 

upoważnienie nadane im przez Administratora danych. 

Gromadzone dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do 

państw trzecich. Dodatkowo serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na 

celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich modyfikacją, zniszczeniem, 

nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także 

przetwarzaniem odbywającym się z naruszeniem przepisów określających zasady 

postępowania. 

Prawa podmiotów danych 

Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, 

usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych. Istnieje również prawo do cofnięcia 

udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 

zgody przed jej wycofaniem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo 

także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

 

Zasady wykorzystywania plików Cookies 

 

Serwis na podstawie art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne 

wykorzystuje pliki Cookies stanowiące dane informatyczne, głównie w formie plików 

tekstowych, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki Cookies 

zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich 

na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu 

ułatwienia Państwu korzystania z serwisu podczas jego przeglądania, późniejszego połączenia 

serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane, a także dostosowania zawartości serwisu 

do Państwa preferencji i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób 

użytkownicy serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia 

ulepszenie ich struktury i zawartości. Z szacunku do Państwa prywatności powyższe 

informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do 

określenia Państwa tożsamości. 

 

Zakres automatycznie zbieranych informacji zależy od ustawień państwa przeglądarki 

internetowej. Aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę 

automatycznie lub dokonać zmian w tym zakresie należy sprawdzić ustawienia swojej 

przeglądarki, która zazwyczaj domyślnie dopuszcza możliwość przechowywania plików 

Cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Możliwe jest usunięcie plików Cookies lub ich 

automatyczne blokowanie. Takie rozwiązanie może jednak utrudnić, a w skrajnych 

przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu. 

 


