Polityka prywatności
1. Informacje ogólne.
Operatorem serwisu www.zdium-piotrkow.pl i właścicielem wszystkich praw do niego jest Zarząd
Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, który oświadcza, że respektując prawo do
prywatności nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być
danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), pozwalających
na identyfikację użytkownika.
2. Adresy IP.
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego
serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Informacje te w
żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi osób korzystających z serwisu
www.zdium-piotrkow.pl
3. Pliki cookies.
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki
cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak
zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia
pliku cookie. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie
pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację
dla stosowanych cookies w niniejszym serwisie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki).
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych
funkcjonalności naszego serwisu.

Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?
Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

