
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH INSTYTUTU DOLNOŚLĄSKIEGO

 1. Informacje ogólne.
 1. Instytut Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu jest właścicielem i Operatorem Serwisów www.instytutdolnoslaski.org

i www.przystanekd.pl. Instytut Dolnośląski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowni-
ków Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.

 3. Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności, jak również modyfikacji lub usunięcia danych prosimy kierować na
adres: wydawca@instytutdolnoslaski.org.

 2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych
 1. Operator Serwisu może przechowywać zapytania kierowane do naszego serwera, w szczególności publiczne adre-

sy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. 
 2. Gromadzone w formularzach dane osobowe przetwarzamy w czasie koniecznym do świadczenia danej usługi i nie

wykorzystujemy do innych celów niż wskazane w formularzu.
 3. Gromadzone dane stosujemy przede wszystkim dla celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są

poszczególne strony serwisów.  Dane te wykorzystujemy do ulepszania zawartości  i  funkcji  naszych serwisów.
Staramy się wykorzystać je również aby uprościć korzystanie z naszych serwisów i ułatwić ich przeglądanie. Dzięki
temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści potrzeb użytkowników Serwisu.

 3. Informacje w formularzach.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

 4. Informacja o plikach cookies.
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywa-

ne są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Ser-
wisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. utrzymanie sesji użytkownika serwisu,
 2. przechowanie danych o nie wyświatlaniu ponownie informacji o polityce prywatności Serwisu.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końco-
wym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (prze-
glądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Serwis stosuje cookies
wydajnościowe, czyli  służące do zbierania informacji  o sposobie korzystania ze strony, by lepiej  działała, oraz
funkcjonalne,  czyli  pozwalające „pamiętać”  o  ustawieniach  użytkownika  (np.  język,  rozmiar  czcionki).  To m.in.
cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny mac.gov.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki
prywatności Google Analytics www.google.com/analytics/learn/privacy.html. 

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmia-
ny ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 8. Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz

służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. 
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 5. Logi serwera.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wy-

korzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsłu-
gi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do

Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 6. Udostępnienie danych.
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podsta-

wie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 7. Zarządzanie plikami cookies.

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 
 2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,

utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić lub może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności
Serwisu.


