POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU POPCWSPARCIE.GOV.PL

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W celu poszanowania prywatności użytkowników serwisu internetowego https://popcwsparcie.gov.pl
(dalej: Serwis) oraz zapewnienia jawności zasad funkcjonowania Serwisu, Centralny Ośrodek Informatyki
z siedzibą w Warszawie wprowadza następującą Politykę prywatności i zasady korzystania z Serwisu.
2. Administratorem danych gromadzonych w Serwisie jest Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą
w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 132- 136, 02-305 Warszawa (dalej: Administrator).
3. Serwis https://popcwsparcie.gov.pl/ ma charakter tymczasowy.
§ 2.
RODZAJE DANYCH GROMADZONYCH W SERWISIE

1. W Serwisie mogą być gromadzone następujące dane niebędące danymi osobowymi:
1. informacje w dziennikach serwerów – serwery Administratora mogą automatycznie zapisywać takie
dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania
odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu
operacyjnego;
2. adres IP komputera, za pośrednictwem którego użytkownik korzystał z Serwisu;
3. pliki cookie (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany Serwis do
urządzenia użytkownika Serwisu (komputer, smartfon itp.), przy czym pliki te nie są łączone z żadnymi
innymi danymi, w szczególności z danymi osobowymi, co zapewnia pełną anonimowość użytkownika
Serwisu;
4. pliki cookie google-analytics.com – anonimowe statystyki dla Serwisu gromadzone w celach poznania
oczekiwań i preferencji użytkowników Serwisu, badania skuteczności działania informacyjnego oraz
w celach rozwojowych i administracyjnych Serwisu, w tym w celu zrównoważenia obciążenia
serwerów, do obsługi sesji użytkownika, w celu zapewnienia jednokrotności wyświetlenia danemu
użytkownikowi komunikatu o wykorzystywaniu plików cookie przez Serwis oraz w celu ochrony
Serwisu i jego użytkowników. Okres przechowywania danych zebranych na podstawie plików cookie
wynosi 14 miesięcy od dnia przekazania informacji powiązanych z plikami cookie na serwery Google
Analytics;
5. Serwery Google Analytics przechowują następujące dane:
a) Dane demograficzne – pogrupowane w kategorie:
 wiek
 płeć
b) Zainteresowania – pogrupowane w kategorie:
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przegląd - pogrupowany w podkategorie
 Lifestyles & Hobbies / Shutterbugs
 Media & Entertainment / Book lovers
 News & Politics / News Junkies / Entertainment & Celebrity News Junkies
 News & Politics / News Junkies / Business & Economic News Junkies
 Shoppers / Value Shoppers
 Business Services / Advertising & Marketing Services
 kategorie podobieństwa
 segmenty rynku
c) Dane geograficzne – pogrupowane w kategorie:
 język
 lokalizacja
d) Zachowanie – pogrupowane w kategorie:
 nowi a powracający
 częstotliwość wizyt
 zaangażowanie
e) Technologia – pogrupowane w kategorie:
 przeglądarka i system
 sieć
f) Ruch mobilny - pogrupowane w kategorie:
 przegląd (deskop lub mobile)
 urządzenia.
2. W Serwisie nie są przetwarzane dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym nie zachodzi proces
profilowania takich danych.
3. Użytkownicy Serwisu mogą zablokować pliki cookie, o których mowa w ust. 1:
1. w odniesieniu do plików cookie, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – poprzez wybranie w przeglądarce
opcji odrzucenia tych plików;
2. w odniesieniu do plików cookie google-analytics.com , o których mowa w ust. 1 pkt 4 – poprzez
uruchomienie dodatku do przeglądarki internetowej blokującego kod Java Script Google Analytics.
Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach Google, aby użytkownicy Serwisu mogli zapobiegać
wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, należy uruchomić dodatek do przeglądarki
internetowej blokujący kod Java Script Google Analytics:
„Aby wyłączyć przesyłanie informacji na serwery Google należy pobrać i zainstalować dodatek
w przeglądarce dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=pl.
Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest zgodny z przeglądarkami Chrome, Internet Explorer 11,
Safari i Opera. Będzie on działać w przeglądarce, gdy zostanie wczytany i uruchomi się poprawnie.
W przeglądarce Internet Explorer należy włączyć pliki cookie innych firm. Więcej o rezygnacji
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i prawidłowym
instalowaniu
dodatku
można
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.”

znaleźć

na

stronie:

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 Administrator nie gwarantuje pełnej funkcjonalności Serwisu.
§ 3.
ZASADY DOSTĘPU I OCHRONA DANYCH

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić gromadzone w Serwisie dane przed
nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania
i przetwarzania informacji. Administrator w tym celu jest uprawniony do skorzystania w szczególności
z następujących rozwiązań: firewall, urządzeń zabezpieczających serwer obsługujący Serwis, urządzeń
szyfrujących oraz fizycznych środków bezpieczeństwa.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Administrator podejmuje poprzez wyznaczonych pracowników
Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem, którym Administrator udostępnia
gromadzone w Serwisie dane w zakresie niezbędnym do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce
prywatności.
3. Dostęp do danych gromadzonych w Serwisie posiada także firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie
do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz posiadać mogą serwisy społecznościowe,
w tym Facebook i Twitter (poprzez obecność w Serwisie wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią).
Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww.
zewnętrznych podmiotów.
4. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisu Administrator może sporządzać zbiorcze
zestawienia statystyczne, które mogą być udostępniane osobom trzecim. Zestawienia nie będą zawierały
danych pozwalających na identyfikację użytkowników Serwisu.
§ 4.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody
na zasady i warunki określone w niniejszej Polityce prywatności oraz „Regulaminie Bazy Wiedzy POPC
Wsparcie”.
2. W szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie
Serwisu;
3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników,
w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach bez
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ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa lub „Regulamin Bazy Wiedzy
POPC Wsparcie”;
4. nierozpowszechniania materiałów otrzymanych z Bazy wiedzy bez uprzedniej pisemnej zgody
Administratora.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie narusza praw i obowiązków użytkowników Serwisu wynikających
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Niniejsza Polityka Prywatności nie narusza praw i obowiązków użytkowników Serwisu wynikających
z „Regulaminu Bazy Wiedzy POPC Wsparcie”.
3. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane w Serwisie.

Wersja tymczasowa serwisu. Data ostatniej aktualizacji: 23 maja 2018 r.
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