
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez 

użytkowników końcowych oraz opisuje jak wygląda ochrona danych użytkowników portalu  

zuk.piaski-wlkp.pl Korzystając z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje 

warunki określone w poniższej Polityce Prywatności. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem danych użytkowników portalu jest Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. 

z siedzibą przy ul. Dworcowej 3, 63-820 Piaski, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod wskazanych 

adresem e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisząc na adres Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 

Piaski. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH 

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje, nie użycza) zgromadzonych w serwisie danych 

użytkowników portalu zuk.piaski-wlkp.pl osobom trzecim i podmiotom komercyjnym. Dane, które 

Administrator może ujawnić, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych, które nie pozwalają 

na identyfikację indywidualnych użytkowników. Dostęp do danych ma firma Halpress s. c. z siedzibą 

w Lesznie, przy ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, która zajmuje się przechowywaniem na serwerze 

danych serwisu zuk.piaski-wlkp.pl, zarządzanych przez Administratora. 

INFORMACJE OGÓLNE 

Strona pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób: 

- poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, 

- za pomocą plików cookies. 

LOGI SERWERA 

1. Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane 

są poprzez adresy URL. Wykaz przechowywanych informacji jest następujący: 

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie, 

- czas nadejścia zapytania, 

- czas wysłania odpowiedzi, 

- nazwę stacji klienta- identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy 

przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

- informacje o przeglądarce użytkownika, 

- informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. 

2. Powyższe dane są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu 

zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

3. Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
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PLIKI COOKIES 

1. Pliki cookies to pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas 

odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2. W ramach Serwisu stosuje się 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. 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze 

stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości. 

4. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam  lub śledzenia nawigacji  Użytkownika. 

5. Korzystając z serwisu internetowego Użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie 

plików cookies. 

6. Użytkownik ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików 

cookies, natomiast oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik 

może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, również może usunąć pliki cookies 

korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Możliwe jest także 

automatyczne blokowanie plików cookies.  

7. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych  

producentów najczęściej używanych  przeglądarek internetowych aplikację i postępuj zgodnie z 

instrukcjami producenta: 

• Internet Explorer – http: //support.microsoft.com/ 

• Chrome - http: //support.google.com/chrome/ 

• Safari - http: //support.apple.com/ 

• Firefox - http: //suport.mozilla.org/pl/ 

• Opera - http: //help.opera.com/Windows/ 

Urządzenia mobilne: 

• Android – http: //support.google.com/chrome/ 

• Safari - http: //support.apple.com/ 

• Windows Phone - http: //www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/ 

• Blackberry - http: //docs.blackberry.com/en/smartphone_users/ 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON 

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady 

zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, 

zapoznać się z polityką prywatności tam zamieszczoną. 

 

 


