POLITYKA COOKIES
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk
Niniejsza Polityka Cookies, stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych
osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych.

Zakres polityki
Niniejsza polityka zawiera informację dotyczące:





jakie technologie internetowe zostały zastosowane na stronie internetowej:
jakie dane osobowe przetwarzamy;
do jakich celów przetwarzamy dane osobowe;
komu udostępniamy dane osobowe.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku z siedzibą
w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk. Z Administratorem można skontaktować drogą elektroniczną
pisząc na adres e-mail: centrumkultury@branszczyk.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na powyżej podany
adres
z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pisząc na:
 Elektronicznie, pisząc na adres e-mail dedykowany dla Inspektora Ochrony Danych:

r.chmurski@abi-warszawa.pl


Tradycyjnie, adresując list na powyżej podany adres z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych

Pliki Cookies
Informacja o plikach cookies

Typy pliki cookies na stronie www

Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) stanowią dane
informatyczne w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie), a
celem ich jest właściwe korzystanie ze strony
internetowej.

Typy plików cookies:

Pliki cookies nie są szkodliwe na Użytkownika,
czy ich urządzeń, nie wpływają na ustawienia
konfiguracyjne oraz ich działanie.

Pliki cookies stałe – pliki zapisane na urządzeniu
końcowym Użytkownika przez określony czas lub
do czasu ich usunięcia.

Pliki cookies sesyjne – pliki tym czasowe zapisane
na urządzeniu końcowym Użytkownika, które
przechowywane są do momentu opuszczenia strony
www.

Źródła plików cookies
Zastosowane pliki cookies mogą być własne lub strony trzeciej umieszczane za pośrednictwem naszej strony
przez naszych dostawców reklamowych.

Rodzaje plików cookies zastosowane na stronie www
Informuje że w zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików
cookies może się różnić.
Pliki cookies niezbędne do poprawnego działania strony internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania. Wskazanych plików cookies nie
można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę
tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Te cookies nie
przechowują żadnych danych osobowych.
Dostawca cookies

Nazwa cookies

Ważność

Typ

Własne

3 rd party

Pliki cookies „analityczne” lub „wydajnościowe” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze
witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają
nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej
działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a
także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te
pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj.
zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy
odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie
niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.
Dostawca cookies

Nazwa cookies

Ważność

Typ

Własne

3 rd party

Pliki cookies „funkcjonalne” umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest
umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych
preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody
(tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie
działać prawidłowo.
Dostawca cookies

Nazwa cookies

Ważność

Typ

Własne

3 rd party

Pliki cookies „reklamowe” umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez
działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich)
umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być
wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających
profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do
mierzenia efektywność kampanii reklamowych.
Niewyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Jeśli użytkownik nie
zaakceptuje tych plików cookie, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich
preferencji lub zainteresowań.
Dostawca cookies

Nazwa cookies

Ważność

Typ

Własne

3 rd party

Pliki cookies „społecznościowe” służą do udostępniania stron i treści naszych stron internetowych, które są
interesujące na za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych.
Podczas dzielenia się informacjami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych
zbudowanych wokół portali społecznościowych lub przycisku „Lubię to”, a także po powiązaniu konta na
portalu społecznościowym z naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach
serwisów społecznościowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania Użytkownika. Tego
rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na
określoną grupę docelową.
Niewyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.
Dostawca cookies

Nazwa cookies

Ważność

Typ

Własne

3 rd party

Zakres zbieranych danych osobowych
Za pomocą zastosowanych technologii informatycznych możemy przetwarzać:
1.

2.
3.
4.

dane urządzenia Użytkownika (np. typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres
MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia,
ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej);
dziennik zdarzeń (np. ostatnia wizyta na stronie, liczba wizyt na stronie, wersja przeglądarki
internetowej, ustawiony język przeglądarki, itp.);
dane dotyczące lokalizacji (np. adres IP, dane o Twojej lokalizacji);
inne dane (np. źródło wejścia pod UTM, kampania reklamowa, z której Użytkownik wszedł na
stronę, linki, w które kliknął, ilość kliknięć i widoków dynamicznej zawartości strony, jakie
reklamy zobaczył).

Dostęp do naszego serwisu wiąże się z tym, że dane z urządzenia końcowego Użytkownika przetwarzane są
w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie,
dzięki czemu jesteśmy w stanie ocenić niektóre czynniki dotyczące osób fizycznych (np. przyszłe
zachowania Użytkowników), jednakże bez podejmowania istotnych decyzji dotyczących Użytkownika.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Wykorzystujemy stosowane technologie internetowe do:






zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ulepszania strony internetowej, art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO;
analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
w celach reklamowych (w tym profilowania, remarketingu, retargetingu) i łączenia się z mediami
społecznościami, wyświetlania reklamy behawioralnej (opartej na zainteresowaniach) mającej
dostarczać Użytkownikom treści reklamowej dostosowanej do ich zainteresowań lub profili, mogą
być używane również do wyświetlania reklam poza stronami Serwisu (także z wykorzystaniem
tzw. third party cookies) naszych partnerów reklamowych, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

W każdej chwili Masz prawo do wycofania zgody lub wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie jego danych
osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Zewnętrzni dostawcy usług
Informujemy, że korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celach i zakresie określonym poniżej.
Nazwa dostawcy

Cel i zakres usługi

Link do polityki dostawcy

Przetwarzanie danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z udostępnieniem danych zbieranych przy pomocy cookies naszym dostawców zewnętrznych,
informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia
ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza
Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją
Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Sprzeciw / wycofanie zgody na pliki cookies
W każdej chwili możesz cofnąć Swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez
nas lub naszych dostawców danych zawartych w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Masz prawo do zamiany ustawienia w przeglądarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by
akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich.
Szczegółowe informacje znajdziesz w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej - w opisie
funkcji pomocy przeglądarki lub może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji
dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies).
Pamiętaj, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania Naszej strony internetowej,
a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć jej funkcjonalność.

Jak zmienić ustawienia plików cookies w przeglądarce internetowej znajdziesz tutaj:
Internet Explorer
Mozilla FireFox
Chrome
Opera
Safari

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Jak zmienić ustawienia plików cookies stosowanych przez Naszych dostawców znajdziesz tutaj:

POLITYKA COOKIES
Ostatnia aktualizacja

