
 
 
 
 
 

 
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 
użytkowników korzystających z serwisu https://sygnalisci.iszd.pl/gmblaszki. Polityka prywatności i 
plików „cookies” ma zastosowanie, kiedy korzystają Państwo z naszego serwisu. 

1. DEFINICJE 

1.1. Administrator – Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Błaszki  
Adres do kontaktu:  Urząd Miejski w Błaszkach,  pl. Niepodległości 13, 98-235 Błaszki  

1.2. Dane osobowe– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP 
urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za 
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.  

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

1.4. RODO – Rozporządzenie 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. 

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem 
https://sygnalisci.iszd.pl/gmblaszki 

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z serwisu znajdującego się pod adresem 
https://sygnalisci.iszd.pl/gmblaszki 

1.7 Pliki „cookies” - pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze lokalnym lub 
innym urządzeniu podczas, gdy odwiedzają Państwo niniejszy serwis. 

2. RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator zbiera: 

2.1 Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzu. 

2.2 Dane uwierzytelniające konta takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające wykorzystywane 
do celów uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu,  

2.3 Informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, 
rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja,   

2.4 Dane o aktywności użytkownika poprzez gromadzenie plików “cookies”.  

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

3. CELE I PODSTAWY PRZETWAZRANIA DANYCH OSOBOWYCH 

3.1 Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem z serwisu 
https://sygnalisci.iszd.pl/gmblaszki na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO); wyrażanej przez 
Użytkownika w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (przyjmowanie zgłoszeń), w celach 
analitycznych i statystycznych, dochodzenia roszczeń na podstawie (art. 6 ust. 1 lit f RODO) co 
stanowi uzasadniony interes administratora oraz w przypadkach, w których przepisy prawa 
zobowiązują Administratora do przetwarzania danych osobowych. 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

4.1 Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są upoważnione do 
ich uzyskiwania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotów, z którymi 
Administrator zawarł umowę powierzenia. 

5. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

5.1 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnym do wypełniania przez nas 
obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane zostały zebrane, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY 

6.1 Prawo dostępu, prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych,  
6.2 Prawo do sprostowania danych, do żądania sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych w 

przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, 
6.3 Prawo do usunięcia danych, prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych w zakresie 

dozwolonym prawem, 
6.4 Prawo do przenoszenia danych, prawo do żądania bezpośredniego przekazania Państwu danych 

osobowych należących do Państwa, 
6.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do żądania ograniczenia lub zaprzestania 

przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie dozwolonym prawem, 
6.6 Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 

osobowych, w zakresie zgodnym z prawem, 
6.7 Wycofanie zgody: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w 

dowolnym czasie jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych 
osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

7. PLIKI „COOKIES” 

Pliki „cookies” wykorzystywane są do analizowania ruchu internetowego oraz optymalizacji stron 
internetowych. Administrator oraz podmioty świadczące dla niego usługi analityczne i statystyczne 
wykorzystują pliki „cookies”, przechowując informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu 
końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane w tym celu obejmują: 

7.1 Pliki „cookies” z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika, 

7.2 Uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,  

7.3 Pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa,  

7.4. Pliki „cookies” służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej. 

 

 

 


