Polityka prywatności
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na swoich stronach internetowych
(rzeszow.uw.gov.pl i bip.rzeszow.uw.gov.pl) ogranicza zbieranie i wykorzystanie danych
o użytkownikach do niezbędnego minimum związanego z zapewnieniem poprawnego działania
ww. serwisów.
1. Korzystając z serwisu rzeszow.uw.gov.pl lub bip.rzeszow.uw.gov.pl akceptujesz zasady
Polityki Prywatności.
2. Gromadzone informacje to:
a) Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – przykładem może być
formularz zgłaszania błędu, gdzie wymagane jest podanie adresu poczty elektronicznej
(e-mail). Inne bardziej szczegółowe informacje (np. pełne dane osobowe) na chwilę
obecną nie są gromadzone.
b) Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów:


Informacje w logach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane,
jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz adres
IP komputera.



Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis
internetowy do pamięci przeglądarki. Pozwalają zapamiętać takie informacje, jak
preferowany język czy inne ustawienia indywidualne użytkownika. Dzięki temu
każda kolejna wizyta staje się bardziej efektywna, dostosowana do preferencji
pojedynczego użytkownika. Każdy może zrezygnować z zapisywania plików
cookies w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w
korzystaniu serwisów internetowych. Producenci przeglądarek internetowych na
swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookies.

3. Przestrzegamy 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 (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.).
4. Administratorem danych jest Wojewoda Podkarpacki.
5. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do
celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisów internetowych
Podkarpackiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w

Rzeszowie

(rzeszow.uw.gov.pl

i bip.rzeszow.uw.gov.pl).
6. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców.
Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies,
7. jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie
się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

