POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowny Użytkowniku!
Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego.
W trosce o ochronę prywatność i poczucie bezpieczeństwa wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy podczas
Twojej wizyty oraz w jaki sposób je przetwarzamy i wykorzystujemy.
Jednocześnie podkreślamy, że ograniczamy zbieranie informacji do niezbędnego minimum dla świadczenia
usług na najwyższym poziomie.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Definicje:
a) Administrator – Gmina Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, NIP: 918-11-08-839, REGON:
000547632, tel.: 84 687 74 19, e-mail: info@ksiezpol.pl
b) Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.ksiezpol.pl
c) Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.
2. Serwis oparty jest na rozwiązaniach technologicznych umożliwiających profesjonalną realizację usług
online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności informacji.

PLIKI COOKIES
1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
2. Co to są pliki cookies?
a) pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie,
smartfonie),
b) pilki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.
4. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Serwis Administratora (cookies własne) lub serwisy
internetowe podmiotów trzecich.
5. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania Serwisu.
6. Niektóre używane przez Serwis pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tj. po jej zamknięciu (cookies sesyjne), inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu
na stronę Serwisu (trwałe cookies).
7. Administrator korzysta z plików cookies również poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i
statystycznych Google Analytics. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie i
otrzymywać informacje m.in. takie jak: wyświetlone podstrony, czas spędzony w Serwisie, rodzaj
urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy odwiedzają stronę, adres IP, nazwę domeny oraz dane
geograficzne i demograficzne (wiek, płeć, zainteresowania). Dane te mają charakter zbiorczy i
anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Zablokowanie przez
Użytkownika narzędzi Google Analytics możliwe jest poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki
udostępnianego przez firmę Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=p .

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są
na stronie: https://support.google.com/analytics?source=404#topic=3544906
8. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika.
9. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza
to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia np. usunięcie plików cookies oraz automatyczne
blokowanie plików cookies.
10. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies może skorzystać z zakładki pomocy
danej przeglądarki.
11. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
LOGI SERWERA
1. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim
serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe.
2. Informacje, o których mowa w ust.1 zapisywane są w postaci logów serwera zawierających:
a) adres IP Użytkownika,
b) informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik,
c) adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do
Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
d) przesłaną ilość danych,
e) datę i czas dostępu.
3. Informacje w logach serwera:
a) mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi
zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników,
b) nie są ujawniane osobom trzecim,
c) są zapisywane i przechowywane na serwerze,
d) są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych
problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego
administrowania Serwisem.
ODNOŚNIKI DO INNYCH SERWISÓW WWW
1. Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów www.
2. Administrator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności w tych
serwisach i zaleca, aby po przejściu do innych serwisów, zapoznać się z obowiązującą w nich polityką
prywatności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być
uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych
przepisów prawa.
2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o
przesyłanie ich na adres: info@ksiezpol.pl

