Polityka Prywatności
Jeśli tu dotarłeś, zapewne dbasz o swoją prywatność - i uważamy, że to bardzo dobrze!
A może Twoje doświadczenie zawodowe w niedawnej przeszłości ubogaciło wdrożenie
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.
(“RODO”)?
Niezależnie od powodu, poniżej znajdziesz więcej informacji o tym jak zbierane,
wykorzystywane i zapisywane są Twoje informacje osobowe, gdy odwiedzasz lub
rejestrujesz się na www.wudkrakow.pl(“Stronie”)

Dane osobowe, które zbieramy
Administratorem danych jest WUD Kraków (“My”).
Dane zbieramy zgodnie z przepisami prawa, na zabezpieczonych serwerach.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Z tego powodu:
● Strona wykorzystuje bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
● Dane osobowe podawane w formularzu na Stronie są traktowane jako poufne i nie
są widoczne dla nieuprawnionych osób.

Więcej o Administrowaniu Danymi
Kiedy zbieramy Twoje dane?
Odwiedzając Stronę, automatycznie zbierane są Twoje dane informatyczne, takie jak:
- adres IP
- Twój system operacyjny
- przeglądarka, z której korzystasz.
Jeśli zapisałeś się do newslettera, administrujemy również Twoim adresem e-mail.
Dodatkowe dane osobowe zbieramy jedynie w miejscach w których wyrażasz na to zgodę,
np. podczas uzupełniania formularzy lub zapisów na newsletter. Tak pozyskane dane
wykorzystujemy tylko w celach niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Jak przetwarzamy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przetwarzamy:
- zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
- zgodnie z Polityką Prywatności,
- w zakresie i celu niezbędnym do:
- realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym związanych z
newsletterem (jeśli się do niego zapisałeś)
- wypełnienia uzasadnionych prawnie celów (jeśli przetwarzanie nie narusza
praw i wolności osoby)

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, oraz ich sprostowania, usunięcia,
sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku nadużyć, możesz również wnieść
skargę do organu nadzorczego.
Możesz usunąć dane osobowe na dwa sposoby:
● cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie
● wniesienie prawnie dopuszczalnego sprzeciwu
Po cofnięciu przez Ciebie zgody zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych:
● w zakresie pozwalającym na dochodzenie ewentualnych roszczeń przed sądem.
● w przypadku gdy przepisy krajowe lub unijne obligują nas do retencji danych.

Kto przetwarza moje dane?
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez nas, osoby upoważnione i ściśle z nami
współpracujące.
Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności lub przetwarzania Twoich danych możesz
skontaktować się pod adresem rodo@wudkrakow.plz osobą nadzorującą ich
przetwarzaniem.

Udostępnianie danych
Nie udostępnimy nikomuTwoich danych osobowych poza prawnie upoważnionymi
podmiotami (np. organami ścigania).

Pliki Cookies
Nasza strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe ułatwiające
korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Stosujemy pliki cookies, by zapewnić wygodniejsze korzystanie z naszego serwisu, a
zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnętrznie, w celu optymalizacji działań.

Jak działają cookies?
Cookies są wysyłane przez serwer www i przechowywane na komputerze przeglądającego.
Przy ponownym połączeniu ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj łączącego się urządzenia.
Parametry pozwalają na odczytanie informacji zawartych w cookies jedynie serwerowi, który
je utworzył.

Co gromadzą cookies?
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie,
lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
kontaktowego.

Jakie cookies zbieramy i po co?
Na naszej stronie wykorzystujemy cookies umożliwiające:
● zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu - pomagają nam sprawdzać,
jak Ty i inni użytkownicy korzystacie ze Strony. Ma to na celu usprawnienie
funkcjonowania i dostarczenie lepszego doświadczenia. Zachowanie użytkowników
rejestrujemy za pomocą narzędzia Google Analytics.
● zapamiętanie Twoich ustawień i personalizację interfejsu - m.in. względem rozmiaru
tekstu, języka lub regionu z którego nas odwiedzasz. Identyfikują Twoje urządzenie,
co pozwala na dopasowanie treści witryny, do Twoich potrzeb.
Zmiana ustawień cookies
Możesz w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies w opcjach
Twojej przeglądarki. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

