
Polityka prywatności 

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój 

temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. 

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorzyckie Stowarzyszenie 

Zwierzęcy Zakątek  z siedzibą w Gorzycach, 39-432, ul. Wrzawska 66 zwany dalej 

Administratorem. 

II. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących 

Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z Administratorem danych 

pod adresem e-mail bezdomniaki.gorzyce@gmail.com   

 III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji związanej ze 

świadczeniem usług, odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz podczas podpisywania 

umów, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO i mogą być przekazywane naszym 

zaufanym partnerom tj. drukarnie, rejestratorzy domen, firmy świadczące usługi 

serwerowe i hostingowe. 

IV. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a RODO. 

VI. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

VII. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

IX. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych 

osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi, którego dane kontaktowe 

wskazane są w pkt II. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy 

wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. GIODO. 

X. Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis gromadzą statystyki 

odwiedzalności serwisu. 

XI. Polityka cookies i innych podobnych technologii 

 

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych www.zwierzecy-

zakatek.org.pl stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na 
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urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy 

każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać 

innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym 

dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych 

podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki 

cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów 

internetowych www.zwierzecy-zakatek.org.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę 

domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te 

pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio 

wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

 

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki 

której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i 

hasła, 

 

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich 

zainteresowań. 

 

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące 

rodzaje plików cookies: 

 

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 

wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, 

 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, 

 

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych serwisu, 

 

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez 

użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie 

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, 

http://www.zwierzecy-zakatek.org.pl/


wyglądu strony internetowej itp., 

 

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron 

internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie 

plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą 

dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia 

te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 

informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu 

internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one 

zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy 

przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp 

do tych informacji. 

 

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z 

niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności 

wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje 

natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w 

serwisach internetowych www.zwierzecy-zakatek.org.pl z zastrzeżeniem tych, do 

których dostęp wymaga logowania. 

 

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika 

serwisu internetowego www.zwierzecy-zakatek.org.pl a następnie wykorzystywane 

przez współpracujących z www.zwierzecy-zakatek.org.pl reklamodawców, firmy 

badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych. 

 

XII. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce 

ochrony prywatności. 
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