
POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKI COOKIES

§ 1. Postanowienia ogólne
Polityka prywatności jest dokumentem, który określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji
przekazanych przez użytkowników za pośrednictwem usług serwisu internetowego.
Przeglądając serwis internetowy akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.
Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) obowiązuje aktualna Polityka prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie – polityka prywatności, z uwagi na rozwój technologii
internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój samego serwisu. 
O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 2. Dane osobowe
Udostępniając Państwu naszą stronę internetową http://www.gbprzeciszow.pl/ zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Bibliotek Publiczna w Przeciszowie przy ul. Długa 6, 32-641
Przeciszów. Kontakt do administratora: 
a) tel. +48 (33) 841 32 70;
b) mail: gbp.biblioteka@gazeta.pl  
c)  Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Piotrowicach z siedzibą przy ul. Andrychowskiej 222, 32-641 Przeciszów.
Kontakt tel. +48(33) 841-42-88, mail: gbp.biblioteka@gazeta.pl 
Wszystkie  dane  umieszczone  w  bazie  Administratora  serwisu  są  przechowywane  i  odpowiednio  chronione  przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione,  zgodnie z  ogólnym Rozporządzeniem  o ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników serwisu poprzez wyraźne działanie
polegające  na  dobrowolnym  wejściu  na  stronę  i  korzystanie  z  niej  w  celu  zapoznania  się  z  treściami  tam
zamieszczonymi. 
Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, a także nie podlegają
profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub
potrzeb użytkowników.
Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji  o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie
plików “cookies”;
Użytkownik  serwisu  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania  oraz  usunięcia  danych,
ograniczenia  przetwarzania.  W tym  celu  mogą  Państwo  skorzystać  z  gotowych  wniosków  dostępnych  na  stronie
w zakładce  RODO/Prawa  osób.  Administrator  może   udostępnić  dane  użytkownika  w przypadku,  gdy   wynika  to
z  przepisów  prawa  nadrzędnego,  bądź  jest  to  niezbędne  do  dochodzenia  roszczeń  przez  Administratora
w przypadku naruszenia jego praw, czy dóbr przez użytkownika.

§ 3. Pliki cookies
Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie
użytkownik  akceptuje  stosowanie  zwykłych  plików  cookies  na  stronie  internetowej.  Brak  zmiany  po  stronie
użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies” lub kliknięcie w
zapis "zrozumiałem". Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie www. W
plikach  „cookies"  znajdują  się  informacje  niezbędne  do  prawidłowego  funkcjonowania  strony  internetowej,  w
szczególności  tych  wymagających  autoryzacji.  Użytkownik  może  w  każdym  czasie  zmienić  ustawienia  swojej
przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o
nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

§ 4. Prawa autorskie 
Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne,
dane,  teksty,  zdjęcia,  grafiki,  filmy,  lub  inne  materiały  (regulaminy,  formularze,  klauzule,  wnioski  itp.)  są
własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  w  zakresie  wykorzystania,  wyświetlania,  kopiowania,
przekazywania,  rozpowszechniania,  zmiany  lub  usuwania.  W  związku  z  powyższym  wszelkie  działania  we
wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności
intelektualnej podmiotów należących do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie.
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§ 5. Linki do stron trzecich
Linki/przekierowania do stron internetowych innych podmiotów jeśli  zostały zamieszczone w treści serwisu to
wyłącznie  dla  wygody  jego  użytkowników,  jednak  działają  one  niezależnie  od  naszej  strony.  Administrator
(biblioteka) nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za
politykę ochrony prywatności, czy politykę danych osobowych innych podmiotów.  

Zachęcamy do regularnego sprawdzenia treści Polityki Prywatności.


