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Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w serwisie powietrze.zuromin.info odbywa się 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO)  w sprawie ochrony osób fizycznych oraz innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

Kto jest administratorem Państwa danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzeniem 

witryny powietrze.zuromin.info,  jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, z siedzibą władz w 

Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, 09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3. 

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty 
elektronicznej inspektor@kiodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

Jakie Państwa dane przetwarzamy ? 

Jeśli skontaktują się Państwo z nami wysyłając do nas maila na podany na stronie adres email, 
będziemy przetwarzać otrzymane w ten sposób dane, czyli zwykle imię i nazwisko, adres email 
i ewentualny opis sprawy, w której się Państwo z nami kontaktują.  

Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy określone informacje poprzez tzw. 
ciasteczka. Więcej wyjaśnień mogą Państwo znaleźć w rozdziale „Pliki Cookies“.  

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP 
kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy 
URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest 
następujący:  

 publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio 
komputer użytkownika) 

 nazwa stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa, 
 nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, 
 czas nadejścia zapytania, 
 pierwszy wiersz żądania HTTP, 
 kod odpowiedzi HTTP, 
 liczba wysłanych przez serwer bajtów, 
 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - 

w przypadku gdy przejście do strony  powietrze.zuromin.info nastąpiło przez odnośnik, 
 informacja o przeglądarce użytkownika, 
 informacja o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. 

mailto:inspektor@kiodo.pl
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Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę zuromin.info. Dla 
zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu 
określenia: które miejsca strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są 
stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. 

Na naszej stronie umieszczona jest wtyczka do portalu społecznościowego Facebook. Klikając 
w nią zostaną Państwo przeniesieni na ten portal. Informacje na temat zasad przechowywania 
danych na Facebooku są dostępne pod linkiem:   

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation 

Informujemy, że w ramach prowadzenia naszego  fanpage’a na Facebooku, Burmistrz Gminy i 
Miasta Żuromin, z siedzibą władz w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, 09-300 Żuromin, Plac 
Józefa Piłsudskiego 3,  wraz z Facebookiem jest współadministratorem danych. Informację na 
ten temat możecie Państwo znaleźć na naszym fanpage’u.   

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych i na jakiej podstawie? 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać głównie w  celu odpowiedzi na przesłane  
zapytanie.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

a) niezbędność do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO),  

b) niezbędność do wykonywania przez administratora zadań realizowanych 
w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe? 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, jeśli chcą Państwo uzyskać odpowiedź na 
określone zapytanie.  

Jakie przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych?  

Na zasadach określonych w RODO (art. 15-21) mają Państwo prawo do: żądania od nas jako 
administratora: dostępu do podanych przez Państwa  danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  Mają Państwo także prawo  wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem.  

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane? 

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do 
wypełnienia tego obowiązku a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
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przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych? 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), 
które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa 
wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies, na temat których więcej informacji 
mogą Państwo znaleźć w punkcie „Pliki Cookies“. 

Przekazywanie danych do innych odbiorców oraz do krajów trzecich  

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej  odbiorcami Państwa  
danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty świadczące dla administratora usługi 
w zakresie IT, niezbędne do prawidłowego działania strony.  

Państwa dane, co do zasady, nie są przekazywane do państw trzecich. Może się  zdarzyć, że 
dostawca usług hostingowych wykorzystuje serwery zlokalizowane w  USA. Przekazywanie 
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na zasadach określonych 
w rozdziale V RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania Państwa danych 
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być zastosowanie rozwiązania 
zapewniającego odpowiednie gwarancje dla Państwa praw i wolności w postaci zobowiązania 
podmiotu, któremu Państwa dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień 
standardowych klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 
(tj. decyzja nr 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. oraz decyzja nr 2004/915/WE z dnia 27 
grudnia 2004 r. w przypadku gdy odbiorca danych jest odrębnym administratorem lub decyzja 
nr 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w przypadku gdy odbiorcą danych jest podmiot 
przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu). Treść tych klauzul jest publicznie dostępna 
w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. 

Pliki Cookies 

Witryna powietrze.zuromin.info używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez 
serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy 
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego 
łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie 
serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych 
witryn. 

Mechanizm Cookies używany na stronie zuromin.info nie jest wykorzystywany do pozyskiwania 
jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane 
w serwisach UODO nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od 
użytkowników. 
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Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie 
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania 
z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że 
można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania 
plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre 
funkcjonalności Serwisu. 

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia 
zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda 
może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku 
wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w 
zakresie plików Cookies. 

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich 
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w 
dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w 
dany link): 

 
w przeglądarce Chrome 
w przeglądarce Firefox 
w przeglądarce Internet Explorer 
w przeglądarce Opera 
w przeglądarce Safari 
w przeglądarce Microsoft Edge 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, jako Administrator Państwa danych osobowych, dokłada 
wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 
danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: 
ugimz@zuromininfo.pl lub telefoniczny pod nr: 23 6572558 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
mailto:ugimz@zuromininfo.pl

