ZARZĄDZENIE NR S.0050.0060.2013
BURMISTRZA RADLINA
z dnia 05 kwietnia 2013r.
w sprawie: wprowadzenia POLITYKI PRYWATNOŚCI dot. użytkowników stron
internetowych, których wydawcą jest Miasto Radlin .
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 173 Ustawy z dnia
16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz 1800 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Politykę Prywatności dot. użytkowników stron internetowych, których
wydawcą jest Miasto Radlin, stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi ds. Informatyki.
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr S.0050.0060.2013
Burmistrza Radlina z dnia 05 kwietnia 2013 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania informacji
o użytkownikach stron Internetowych, których wydawcą jest Miasto Radlin.

1. Podmiotem zamieszczającym na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Miasto Radlin z siedzibą Urzędu Miasta
pod adresem: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin. Pliki cookies mogą być
zamieszczane również przez partnerów technologicznych (w tym partnerów
reklamowych) Miasta Radlin.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
Użytkownika i przeznaczone są do wykorzystania przez strony Internetowe.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony z której pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach
cookies jest w szczególności:
•

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

•

tworzenia statystyk;

•

zapewnienie bezpieczeństwa;

•

utrzymania sesji Użytkownika.

4. Użytkownicy mają możliwości określenia warunków przechowywania a przez
to uzyskiwania dostępu do informacji zbieranych za pomocą plików cookies.
Użytkownicy 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
końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
oferowane na stronach.
5. Miasto Radlin dokłada starań, aby uzyskane za pomocą plików cookies dane były
należycie chronione.

