POLICJA POMORSKA
http://pomorska.policja.gov.pl/pom/kontakt/polityka-prywatnosci/1162,Polityka-prywatnosci.html
2019-09-17, 01:07

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poniższy tekst określa zasady korzystania z naszych serwisów oraz ich politykę prywatności. Komenda Wojewódzka Policji
przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy na stronach
pomorska.policja.gov.pl
Informacje ogólne.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
Poprzez gromadzenie logów serwera
Informacje w formularzach.
Serwis zbiera informacje z formularzy podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu zagłosowania w
ankiecie lub sondzie
Wykorzystanie ciasteczek ("cookies").
Nasz serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka. Identyﬁkują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie
naszych serwisów. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
Gromadzenie danych
Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie zbierane są anonimowe dane dotyczące Twojej
wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera.
Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu.
Przeglądane zasoby identyﬁkowane są poprzez adresy URL.
Udostępnienie danych.
Wszystkie uzyskane dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane
identyﬁkacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Dane mogą podlegać udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyﬁkację osoby ﬁzycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z
prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Zabezpieczamie połączenia
Komunikacja między Twoim komputerem a naszymi serwerami jest zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL (Secure Socket
Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej
stronie.
Kontakt
Instytucja zbierająca dane: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku , ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk.
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