POLITYKA PRYWATNOŚCI
Postanowienia Ogólne
1. W celu ochrony prywatności oraz realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego
i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania ze strony www
(serwisu internetowego) http://www.lnkwidzyn.pl której administratorem jest
Nadleśnictwo Kwidzyn z siedzibą przy ul. Braterstwa Narodów 67; 82-500 Kwidzyn NIP
581-000-65-11; kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl, przyjmuje się dokument zwany Polityką
Prywatności, w której niniejszym określa się w jaki sposób dbamy o dane osobowe i
prawa Użytkowników strony www.
2. Polityka ta, obejmująca korzystanie z naszej strony internetowej, zapewnia informacje
o tym, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane,
w jaki sposób zapewniamy zachowanie prywatności Użytkownika.
3. Zapewniamy, że ochrona danych Użytkowników serwisu odbywa się zgodnie
z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym szczególnie
z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony
prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (Dyrektywa o ochronie prywatności
i komunikacji elektronicznej).
Administrator Danych
4. Administratorem danych jest Nadleśnictwo Kwidzyn z siedzibą przy ul. Braterstwa
Narodów 67; 82-500 Kwidzyn NIP 581-000-65-11; kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl
5. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
przysługujących Państwu prawach, prosimy o kontakt za pośrednictwem maila lub
telefonicznie korzystając z danych kontaktowych dostępnych powyżej lub na naszej
stronie.
6. Państwa prywatność i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze. Szanujemy prywatność
każdego, kto odwiedza naszą stron. Zobowiązujemy się szanować, chronić i chronić
Państwa prywatność i prywatne dane.
Pliki cookies
7. Witryna http://www.lnkwidzyn.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
przeglądarki- czyli urządzenie końcowe. Parametry pozwalają na odczytanie informacji
w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
8. Podstawą przetwarzania danych pozyskanych za pośrednictwem strony www jest
niezbędność odczytu treści naszej strony. Oznacza to, że przetwarzanie jest konieczne,
aby strona działała poprawnie. Korzystamy m.in. z plików cookies:
✓
funkcjonalnych- zapamiętujących wykorzystane ustawienia
✓
niezbędnych- umożliwiających korzystanie z usług dostępnych w serwisiew tym korzystanie z formularza.
✓
sesyjne – tymczasowe, tylko tymczasowo pozostają w pamięci Państwa
przeglądarki- do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
9. Przetwarzane informacje dotyczą jedynie typu wykorzystywanej przeglądarki, rodzaju
systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie oraz informacji przesyłanych do
witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików
„cookies” na Pani/Pana urządzeniu, stąd też posiadają Państwo możliwość
skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo
wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie
przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje serwisu mogą
nie działać poprawnie.
11. Dane przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego są nam przekazywane za
Państwa wyraźną zgodą, w celu nawiązania kontaktu i przesłania wiadomości.
Jakie dane są przetwarzane
12. Korzystając z formularza Kontakt, wymagane jest wypełnienie pól: imię i nazwisko, adres
e-mail (opcjonalnie numer telefonu) co jest niezbędne do bezpiecznej identyfikacji i
dalszej korespondencji.
13. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych osobowych w celu
kontaktu w związku z wpisanym zapytaniem (komunikowanie się rozumie się jako
odpowiadanie na Państwa e-maile i zapytania). Zgoda na przetwarzanie danych może być
w każdym momencie wycofana.
14. Nie wykorzystujemy Państwa danych w celach marketingowych i promocyjnych naszych
usług. Nie analizujemy także zachowań, działań i preferencji Użytkowników strony
www.
15. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób.
Nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne ze względu na
powód, dla którego zostały zebrane po raz pierwszy.
Bezpieczeństwo danych
16. Bezpieczeństwo danych jest dla nas bardzo ważne i podejmujemy odpowiednie środki
bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć i zabezpieczyć dane Użytkowników, które są
gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wszystkie dane są
zaszyfrowane w chmurze dostawcy usługi hostingowej, bez fizycznych kopii. Wszelkie
ujawnione naruszenia zostaną zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w ciągu 72 godzin, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych.
17. Dane osobowe, w tym adres IP czy dane podane w formularzu kontaktowym nie są
przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

