
Regulamin użytkowania i polityka prywatności portalu www.zakroczym.pl
Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na portalu www.zakroczym.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do 
pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz 
praw o rejestracji znaków należących do gminy Zakroczym. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części 
kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub 
wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.

Polityka prywatności
Poniżej wyjaśniamy,, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy. 
Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do 
świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Informacje ogólne
1. Celem niniejszego serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na realizację w pełni 
bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, 
chyba że na postawie wyraźnego upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.
2. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika tylko w celu w jakim je otrzymało.
3. W celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu, używa się technologii cookies, o czym szerzej poniżej.
4. Dodatkowo, serwis używa Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej Google Inc. ("Google"). Google Analytics 
używa plików cookies, plików tekstowych, które są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i 
umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookies informacje dotyczące 
korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam 
gromadzone. Na podstawie tych danych tworzone są raporty aktywności na potrzeby administratorów serwisu.
5. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane przepisami prawa lub o ile 
osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie zestawia adresu IP z żadnymi innymi danymi, 
którymi dysponuje.
6. Korzystając z serwisu zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych w opisany wyżej 
sposób i w wymienionym celu.

Cookies
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie.
3. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. 
Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego 
pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
4. Pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Podczas ponownej wizyty Użytkownika umożliwiają 
rozpoznanie urządzenia oraz dostosowanie Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika. Pliki cookies 
umożliwiają także przygotowania statystyk odwiedzin Serwisu.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich 
dostęp jest Gmina Zakroczym.
6. Mechanizm plików cookies stosowany w Serwisie nie jest wykorzystywany do gromadzenia jakichkolwiek informacji o 
użytkownikach ani śledzeniu ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują jakichkolwiek danych osobowych użytkowników
ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
7. Gmina Zakroczym wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te 
rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest 
anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do 
oceny popularności strony;
• poprawy funkcjonalności Serwisu;
• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
8. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje 
się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie 
przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez 
użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
9. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików 
(cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można 
sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest 
ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
10. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp 
do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
11. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być 
udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
12. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej 
producenta.



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 
związanych.

Dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zakroczymia. Można się z nim skontaktować poprzez 
adres email: urzad@zakroczym.pl, lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 
Zakroczym.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 
działania Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu za pomocą adresu 
iod@zakroczym.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez 
Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele przetwarzania i podstawa prawna.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie 
publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  Będziemy 
również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, jeśli Państwo takiej zgody udzielą 
przystępując do programów i usług dobrowolnych realizowanych przez Urząd (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy 
właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator Państwa wniosek przekazał. Odrębną 
kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz 
podmioty, z którymi Urząd Miejski zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie 
systemów informatycznych. W każdej chwili mają Państwo prawo zwrócić się do Urzędu z żądaniem udostępnienia 
informacji w tym zakresie a pracownicy Urzędu zobowiązani są takiej informacji Państwu udzielić.

Okres przechowywania danych osobowych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie
– w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa właściciela danych osobowych (obywatela).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa) 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

mailto:iod@zakroczym.pl


Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
obowiązującym prawem. Cofnięcie przez Państwa zgody może wiązać się w niektórych przypadkach z brakiem 
kontynuacji usługi w związku z którą zgoda została udzielona.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania lub uwagi dotyczące sposobu funkcjonowania portlau www.zakroczym.pl, mogą 
wysłac zgłoszenie na ares e-mail: urzad@zakroczym.pl
Korzystając w jakikolwiek sposób z portalu www.zakroczym.pl akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce 
prywatności.

http://www.zakroczym.pl/

