Z niniejszej polityki prywatności dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy
informacje na Twój temat, w tym dane osobowe i ciasteczka, czyli tzw. pliki
cookies.
Informacje ogólne
Polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 ( dalej: RODO).
Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu www dostępnego pod
adresem: http://goksit.pl,którego Operatorem jest Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Dębowcu z siedzibą przy ul. Widokowa 10 w Dębowcu,
Łączka 43-426 (woj. śląskie).
Kontakt: gok@debowiec.cieszyn.pl, tel. 33 8588351.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Operator.
Klauzula informacyjna, czyli formuła tekstowa wynikająca z obowiązku
informacyjnego administratora danych osobowych, w zależności od sposobu
pozyskania danych, zgodnie z art. 13 lub 14 w/w Rozporządzenia RODO znajduje
się na stronie dostępnej pod adresem: http://goksit.pl/ochrona-danych-osobowych.
Znajdziesz tam Twoje prawa i informacje o sposobie przetwarzania danych
podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 prezentacja oferty i informacji,
 obsługa zapytań przesyłanych przez formularz kontaktowy,
 realizacji zamówionych usług.
Sposoby pozyskania informacji o użytkownikach i o ich zachowaniu przez Serwis:
 dobrowolne wypełnienie formularza (dane z formularza trafiają do systemów
Operatora),
 zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: H88 S.A.
NIP: 7822622168, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, regulamin
usługi: https://static.kei.pl/bundles/keiwebsite/pdf/regulaminhosting.pdf?1579007901
Serwis posiada certyfikat SSL, dzięki czemu miejsca logowania i wprowadzania
danych osobowych są chronione w warstwie transmisji; dane osobowe i dane
logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Informacje w formularzach
Serwis za pośrednictwem formularza kontaktowego zbiera informacje podane
dobrowolnie przez użytkownika, mogą to być również dane osobowe. Ponadto,
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
IP).
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
formularza, np. w celu nawiązania kontaktu handlowego, w celu wyceny
wskazanych przez użytkownika prac i przedstawienia zakresu oferowanych usług,
a także innych czynności podjętych na żądanie klienta przed zawarciem umowy.
Logi Administratora
Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
Stosowane techniki marketingowe
Operator wykorzystuję analizę statystyczną ruchu na stronie z wykorzystaniem
narzędzia Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), jednocześnie nie
dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych przez Operatora do operatora
usługi Google Analytics. Wszelkie przekazywane informacje są zanonimizowane,
czyli
przekształcone
w sposób
uniemożliwiający
przyporządkowanie
poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby

fizycznej. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
użytkownika.
Każdy użytkownik może przeglądać oraz edytować informacje wynikające
z plików cookies w ustawieniach reklam
Google: https://www.google.com/ads/preferences/.
Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
reklamowych do zachowania użytkownika na stronie. W procesie tym nie
dochodzi do wykorzystywania danych osobowych użytkownika w celu jego
śledzenia i przekazania tych danych przez Operatora do operatorów reklam.
Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
Operator korzysta z piksela Facebooka. Poprzez wykorzystanie tej technologii
serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim
zarejestrowana korzysta z Serwisu. Operator nie przekazuje żadnych danych
osobowych serwisowi Facebook, sam Facebook bazuje w tym wypadku na danych,
wobec których sam jest administratorem. Usługa bazuje na wykorzystaniu
ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której na urządzenie
użytkownika przesyłane są aktualne dane ze strony operatora systemu;
 realizacji celów określonych powyżej w części „Stosowane techniki
marketingowe”.

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 końcowym Użytkownika
do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub
do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie przechowują pliki cookies
w urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik może to zmienić
w ustawieniach dowolnej przeglądarki poprzez usuwanie plików cookies. Możliwe
jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

na niektóre

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą
w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc.
z siedzibą w USA).
Jak wyrażać i cofać zgodę na pliki cookies?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. W celu ułatwienia tego działania zebraliśmy listę instrukcji
najpopularniejszych przeglądarek internetowych (za ewentualny brak aktualności
któregoś
z poniższych
linków
przepraszamy
i prosimy
o zgłoszenie
na adres: gok@debowiec.cieszyn.pl):
 Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-viewdelete-browser-history
 Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-todelete-cookie-files-in-internet-explorer
 Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przedsledzeniem-firefox-

desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy
%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek
 Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

