Polityka prywatności
I. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników
korzystających ze swoich serwisów zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 Aby
dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy
o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.
1. Korzystając z serwisów Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. akceptujesz zasady

polityki prywatności.
2. Wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony

poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
3. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do

celów administracyjnych i statystycznych.
4. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem

osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania
i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom
i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach
opisanych w polityce prywatności.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą

linki zamieszczane w serwisach Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. dlatego
zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam
zasadami.
6. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.
7. Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona

korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie
ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie
świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

II. Informuję, że
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą
w 57-320 Polanica-Zdrój. ul. Spacerowa 2.
Kontakt w sprawie ochrony danych
W sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez
e-mail na adres: e-mail: iod@mzk-polanica.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz
niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).
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Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty:
a) upoważnione na podstawie przepisów prawa,
b) przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

III. Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim
komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie.
Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia”
ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer
służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Informacje o plikach Cookie
1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego http://www.mzk-polanica.pl

stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym
użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego
urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub
tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają
zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych
serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu internetowego http://mzk-polanica.pl. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
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b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której

użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania

użytkownikom
zainteresowań.

treści

reklamowych

bardziej

dostosowanych

do

ich

3. W ramach serwisu internetowego http://mzk-polanica.pl możemy stosować następujące

rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu

internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron

internetowych serwisu,
d) "funkcjonalne" pliki cookies, 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.,
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. W

wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że
będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy
przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych
informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług

w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.
Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania
lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym http://mzk-polanica.pl
z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu

internetowego http://mzk-polanica.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących
z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?
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